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 בארץ; הספרים וסוכני הספרים חנויות בכל א.

מזרח׳ מ. ספרים להוצאת
המצורף התלוש משלוה ע־י ב.
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 ל״י 6■— אחרון תשלום
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ספרים
מקור

המעל״ ״□סר
בן- דויד (מאת בהוויתם דברים

ריון,  עמודים) 163 הספר, עם הוצאת גו
 על בישראל שנאמרה האחרונה המילה הוא

 בחיי־אדם, בזמנו שעלתה מסויימת, פרשה
פיל הבחירות, הקדימה ממשלות, הפילה

חד מפלגות הקימה הקיימות, המפלגות גה
 מבהונות נכבדים עסקנים הדיחה שות,

 חיי קיצרה אחרים, במקומם העלתה רמות,
 שם הפיצה אחרים, בבריאות פגעה אישים,
 זאת, בכל ונשארה, הגויים, בקרב ישראל

הישראלי. האזרח בפני בתעלומה
ל שהחליט המחבר, לעזרא. עזרה

 לשם נטש ביסודיות, פרשה אותה חקור
 כמנהיג האחרים, עיסוקיו כל את כך

 לקורא הגיש מפלגת־שלטון, וראש מדינה
ה כדוגמת כמוהו, מאין מפורט מיסמך
 לבון את שאלתי לא הבא: האופייני משפט

 בממשלה אזור חבר שום ולא שרת את ולא
שב הוא מה  ואיש — ״הפרשת״! על חו

 לו שידוע ממה כלום לי סיפר לא מהם
האחרו בחודשים (רק לו ידוע שלא ומה
 להתעניין התחלתי ואחר־יכך 1960 של נים

ו אחר־כן, שאסביר מנימרקים ב״פרשה״
 כל לי היה שלא דברים כמה לי נודעו
 החברים מדוע התפלאתי וגם עליהם, מושג

 בשנת בממשלה חברים — זאת שידעו
 לספר לנחוץ מצאו לא — ואחר־כן 1954

 לשר־ מחדש שנתמניתי לאחר עליהם לי
 לראש־ שוב שהייתי לאחר לא וגס בטחון

 השלישית לכנסת הבחירות אחרי ממשלה
תי  חברי מתשעה מורכבת קואליציה והקימו

 ה־ חברי שני מפ״ם, חברי שני מפא״י,
 אחד וחבר אחה״ע חברי שני פועל־המזרחי,

ב אושרה זו (ממשלה הפרוגרסיבים של
ם כנסת  נגד קולות 73ב־ 3.11.1955 ביו

 הזאת והקואליציה נמנעים), ושלושה 32
שית בכנסת גם מעמד החזיקה  וגם השלי

 ביום מהממשלה שהתפטרתי עד ברביעית,
 ״ועדת של עיוות־הדין בגלל 31.1.1961
השבעה״.
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ם ייפתחו ינואר בחודש סי ר :הבאים הקו
וערב) (יום ואדריכלי בניין סרטוט *
וערב) (יום פנים אדריכלות *
(ערב) אוויר ומיזוג קירור *
(ערב) שימושית גרפיקה *
(ערב) צבע * פיסול . רישום *
(ערב) תערוכות של ועיצוב תיכנון *
(ערב) בקרמיקה עבודות *
(ערב) ורהיטים בניינים של מודלים בניית *
(ערב) <מעבדה) ופיתוח צילום *
(ערב) (מתקדם) ציבור ויחסי פירסום *
(ערב) טכנית גרפיקה *

התקליט הופיע
״?\ופאוףדהפופס

:להיטי מבחר
בלק סילבה *
קליף *
אנימלס *
המחפשים *
ג׳ינס בלו *

ועוד
¥

מתקליטי

 נפתחים החודש
חדשים קורסים

ת ו נ ב ק נ
^ .0 . 1 .1

וערב בוקר לקבוצות
.4—7.30 ;9—12 והרשמה: פרטים

 אופייני — מילה 140 בן — זד, משפט
 בשליטתו צעירותו מאז שהצטיין למחבר,

המשפט. ובתורת העברית בשפה
ש פלוצק בפלך בפלונסק, נולד הוא

 מורד, שהיה לאב ,1886 בשנת בפולין,
 הוא מעשי־פרטי. כעורך־דין ושימש לעברית

 בייסוד השתתף ובצעירותו בחדר, חינוך קיבל
בעברית. הרצה בה עזרא, ציונית, אגודה

ב משפטית השכלה רכש יותר מאוהר
בקושטא. למשפטים העותמנית אוניברסיטה

האחרו בשנים שרווחו הרינונים למרות
 נכתב בפרשה, יד עצמו למחבר כי נות

מתיי המחבר גמורה. באובייקטיביות הספר
 כותב עצמו, הוא אין כאילו לעצמו חם
 משמש לכך דוגמה שלישי. בגוף עצמו על

 גויסו ״פעמיים בספר: הראשון המשפט
 והמושמץ המסוכן האיש נגד אנשי־רוח

 בן־ דויד ששמו ישראל, במדינת ביותר
גורמן.״

 ספק אין ההשמצות, בל למרות אך
 המזרח בכותל כבוד מקום נועד שלמחבר

האחרונה. במאה העברית הספרות של
ב עניין בוודאי שימצא הצעיר, לקורא

 של אחרות יצירות להזכיר כדאי ספר,
 (תרצ״ב); עברית עבודה כמו: מחבר, אותו
 של החלוצי היעוד (תרצ״ט); המעל ספר

בירגער־לעכער (תש״ד): החרושת פועלי
 )1933( ציוניזם ארבעטער און ציוניזם

).1934( שליחות ואונזער

א ב א ■על שד ה
 כיצד מור) (הדסה חאקי של גלריה

 ספרים? לכתוב צעירה בחורה מתחילה
 את ״קראתי כך: על מספרת מור הדסה
 בעיני. חן מצא לא הוא דיין. יעל של הספר

 שלה לאבא אמרתי מאורעות. בכלל שם אין
 לכתוב מה בכלל לה היה שלא חושבת שאני
 היה זה הצבא על כותבת הייתי אני ואילו
 כאלה ,יש לי: ענה הוא מענין. יותר הרבה
 יודעים והם לכתוב מה על להם שאין

 לכתוב מה להם שיש אלה ודתקא לכתוב,
לכתוב.׳ יודעים לא

 לו? חושב הוא מד, לו. להראות ״החלטתי
 כך לכתוב?״ יודעת לא אומרת זאת מה

לוהטות. דרכים הראשון ספרה את כתבה
ספרים? צעירה בחורה כותבת מה על

 אומרת שלי,״ השני ״הספר החיים. על
 שיקרתי לא בצבא. החיים את ״מתאר הדסה,

 הקצינים בין שם היחסים הגזמתי. ולא
 הם עצמן לבין החיילות ובין לחיילות,
אותם.״ תיארתי וכך במינם. מיוחדים
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