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העם
 — מדבר זה ,,עוד
״ חה א... ב

 ובנותיו ובניו היום ,ויהי
הבכור; אחיהם בבית יין שותים
ויאמר: איוב אל בא ומלאן
 והאתונות חורשות היו הבקר
 שבא ותיפול ידיהם; על .רועות

 לפי הינו הנערים ואת ותקחם
ל לבדי אני רק ואמלטה חרב
 וזה מדבר זה עוד לך; הגיד

 נפלח אלוהים אש ויאמר בא
ובנע בצאן ותבער השמים מן

 אני רק ואסלטה ותאכלם רים
 מדבר זה עוד לך; להגיד לבדי
 שסו כשדים ויאמר בא וזה

ה על ויפשטו ראשים שלושה
הי־ הנערים ואת ויקחום גמלים

 אני רק ואמלטה חרב לפי כו
 מדבר זה עוד לן; להגיד לבדי

 ובנותיך בנין ויאמר בא וזה
אחי בבית יין ושותים אוכלים

 גדולה רוח והנה הבכור; הם
 בארבע ויגע המדבר מעבר באה

 הנערים על ויפול הבית כנפות
*וימותו ...׳

י״ג-י״ט). א׳ (איוב
 מתוך נלקחו בתנ״ך השבוע פרקי כי אף

 את איוב ספר יותר הלם תהילים, מזמורי
 בסיפור כי השבוע. העם של מצב־רוחו

 בזה־אחר־זה ובאו האסונות התרגשו איוב
המ שידעה ביותר השחור השבוע בסוף
 התאוששו בטרם עוד רב. זמן מזה דינה

ב באוטובוס הילדים מטבח ישראל אזרחי
 עליהם ירדה )13—15 עמודים נראה צפון
 שבעה נהרגו בו האסון על הידיעה כהלם
במעוז. בשבתם צה״ל חיילי

 חזר זה מאסון הדמעות יבשו בטרם עוד
 בארצות־הברית ממסעו אבן אבא שר־החוץ

 למדיניותה בשורת־איוב למעשה כשבפיו
 אינה ארצות־הברית ממשלת־ישראל: של

הסוב עם לעימות להיכנס זה בשלב מוכנה
 לפני ועוד המזרח־תיכונית. בזירה ייטים

 בשורה משמעות את ישראל אזרחי שתפסו
 דו״ח אחרת: ידיעה ראשם על ניחתה זו,

 כי החששות את אישר נאט״ו של מודיעין
 נוספים כוחות להכניס עומדים הסובייטים

צה׳׳ל. עם עימות לקראת התעלה לחזית
 יכול בפניהם רעים היו התנ׳׳כי לאיוב

 צרותיו. את ולתנות ליבו את לשפוך היה
 מבודדת עצמה את השבוע מצאה ישראל

 על תמיהה אחוזת כשהיא העמים, במשפחת
לגורלה. עימד, יחד חרד אינו שהעולם

מפלגות
 הלד בן־גוריון

נשארו הסיפוחיסטים
 בן־ פרישת מעמידה מוסרי מצב באיזה

 הממלכתית? הרשימה סיעת חברי את גוריון
אישית בתמיכה כולה נוצרה הרשימה

כך־גוריץ מתפטר
ז מוסרי

יח לא כי הודיע זה כאשר — לבן־גוריון
 רפ״י. מנהיגי שאר כמו למפלגת־העבודה זור

 אישית כרשימה למעשה, הופיעה, בבחירות
)18 בעמוד (המשך


