
פולקלור
— חסידי ריקוד

ונצא בוא
ת א המלכה שבת לקר

 המחול של היעלמו על שקונן מי כל
 היסונלקותה את וביפה החסידי העממי

וברי בשירה השבת קבלת מסורת של
עת. בטרם זאת עשה קודים

 והמ־ המחוללים רבבות כך על ויעידו
 גשי- שישי יום מדי היוצאים חוללות

 מפזזים המלכה שבת פני לקבל שתו
 כש־ ,המלכה מכוניתם סביב ומכרכרים

מח והשנית האחת בידם פלסטיק דליי
בשמאטעס. זקת

 של מחצרו חסידי ריקוד הפעם בחרנו
פולקסוואגן הכהן לייב יעקב ר׳ הגאון

 מווי- ״הקדוש בכינויו הידוע זצקו״לה,
השטפנים״. ״ריקוד — שר״

 יותר מבטא השטפנים״ ש״ריקוד דומה
 וכל היהודי. העם של ייחודו את מכל
 קטן פנימי ווינקר לו יש מישראל נהג

 ״קום ואומר שישי ביום לו המאותת
השטיפה״. לעבודת ועמוד

 שתעה חסיד אותו של מיקרהו וידוע
 י״ג וסבב פולין במדבריות וגמלו הוא

 שגווע וכמעט ומשקה מאכל ללא ימים
 מים. צפחת ומצא נס לו שנעשה עד ברעב

 שישי שיום כשניזכר ללוגמה שעמד וכמעט
 וגם גמלו את בה ושטף ולקחה היום
״פוליש״. לו עשה
 מ- (העילוי ״הינוקא" של מיקרהו או

חסי של רבם להיות שנימשח סובארו)
 אחה״צ ו׳ יום זה שהיה וכיוון דים.

 מעשיות וכהנה כהנה ועוד בווקס. נימשח
לקונהו. אוטו שבין הקשר על ללמדן

 השט־ ל״ריקוד איפוא נעבור
:פנים״

(ירך). הפולקה במיקצב זוגות ריקוד זהו
 לבנה גופיה טמבל, כובע 1 בחורים

 ביד כפכפים, קצרים, חאקי מכנסי ארוכה,
 פלסטיק דלי שמאל ביד סמרטוט, ימין

צבעוני.
תח ישנה, חולצה שביס, 1 בחורות

 ביד כפכפים, חנהל׳ה, של השבת תוני
קטן. מגב שמאל ביד מיברשת, ימין

 קטנים, דילוגים שלושה — בחורים
 קריאת תוך כף מחיאת המקום, על סיבוב

 ניתור אבק,״ איזה הו, הו, הו, ״הו,
שפגט■ו

 תוך גדול תימני צעד — בחורות
קפי יד. והרמת כריעה הירך. על טפיחה

 הוא הא! ״הו ושריקה סיבוב לאחור. צה
מלוכלך.״ באמת הא!

 ומעביר הבחורה של בידה אוחז בחור
 פנייה ידיים. משלבים השמשה, על אותה
 טובל בחור מתכופפת, בחורה לימין.

 את מפילה מדלגת, בחורה במים. סמרטוט
 בחורה יעף. מכות שתי מכה בחור הדלי.

מתפייסים. בועטת.
 בחור בעוגה. חגים קמים. ובחורה בחור

 גדול צעד — בחורה לאדם, קטן צעד —
 ני־ דומה, בצורה הביתה שבים לאנושות.
ניתור־דילוג. תור־דילוג

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנון מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

ם: הבא ראשון ביום תקרא מה תוני בעי

הכיפורים יום צום הסתיים הבארר ״לשנה בברכת
 מכוניות נרגמו ■ בכבישים מעטה תנועה ■ הכותל ליד חוגגים מעגלי

 שלישייה ■ התעלפויות מקרי 34ב טיפל מגן־דוד־אדום ■ בבני־ברק
 הפסקות ■ במכס לצום נאלצו החג ערב שהגיעו חדשים עולים ■ בבלומפילד

שונים. במקומות שרב ■ החג שמחת את שיבשו הארץ רחבי בכל חשמל
הארץ ברחבי כתבינו מאת

י הליכוד
דואג

בישראל ראשה
ם אישה לנו יש מקו  ב

ברשימה. (!)35ה־

האדם. מאיתנו הלר השבוע
ל והגבר האיש המצביא, הלוחם, ,האלון* א י ד נ . ג י ב כ מ  ה
 העם של קיומו על המאבק בזירת אריות שהכניע האדם

היהודי.
 גיתית. על בקרב לניצחון עילאית, בעקרבה שהוביל, האלון*
ללא-חת. הלוחם השלום, בשיר הלוחם בשלום, הלוחם

 דיין למשה אמיץ רקע היה התמונות, ובכל שתמיד-תמיד, מי
ו״רקע ״72 ״רקע בתארים ברציפות, שנתיים במשך זכה כר ועל

ד״.3
מרה. מבכים אנו עת ללא פרישתו על

ירושלים
מת מרבבות אמש המתה הכותל רחבת

סיו את ובריקודים בשירה שחגגו פללים
 הרוקדים מעגלי הכיפורים. צום של מו

הג״א פקחי שוטרים, חיילים, לתוכם סחפו

 מבתי־הכנסיות הישר שנהרו ״עמך״ וסתם
התבל החוגגים בין שבסביבה. והמסגדים

 צומם להם שזה 13 בני נערים קבוצת טה
 בחור ק., יוסי מהם אחד סיכם הראשון.

 ג׳ כיתה תלמיד .17 כבן וחסון צעיר
מן סבלתי נורא ״בהתחלה בראש־העין:

 בלט כן הסנדוויצ׳ים.״ שהגיעו עד הצום,
 אלוף מדליות, עטור ,89 בן אוסטרי, ישיש

!90זד צומו לו שזה בצום, אוסטריה

תל־אביב
 מרבבות אמש המתה העירייה רחבת

 את ובריקודים בשירה שחגגו מתפללים
 הרוקדים מעגלי הכיפורים. צום של סיומו
 הג״א פקחי שוטרים, חיילים, לתוכם סחפו
 מבתי־הכנסיות הישר שנהרו ״עמך׳ וסתם

התבל החוגגים בין שבסביבה. והמסגרים
 צומם להם שזה 14 בני נערים קבוצת טה

 שהגיע ק. יוסי מהם אחד סיכם השני.
 קודמת): ידיעה (ראה מירושלים כתבינו עם

 שהגיעו עד הצום, מן סבלתי נורא ״תחילה
 ישיש בלט כן מירושלים.״ הסנרוויצ׳ים

אוסטרי.

באר־שבע
 מרבבות אמש המתה המרכזית הכיכר

 ובו׳ ובו׳ ובו׳ ק. יוסי ובו׳ ובו׳ ובו׳
תמיד. כמו בלט האוסטרי הישיש

 כשירות מוגשת זאת (ידיעה
העי לכל ״הארץ״200״ מטעם
היומיים.) תונים

המערכת דבר

השעירים
בעוכרינו

 בהתנהגותו תמיהה כל אין לגבינו
 עם יחסיו את בנתקו קאסטרו, פ. של

ישראל.
ת דוגמא אלא זו אין פ ס ו  של נ

 השיער מגודלי של המעוותת אישיותם
 פרווה עטורי פראים אותם למיניהם.

 זקנם מאחורי המסתתרים ה, ש י א ב מ
ל ל ב ו ד מ י ושערותיהם ה ב ד ה

,  להוללות, קודש חייהם שכל קות
וטינופת. בטלה סמים, מין,

 בן שהוא קאסטרו גם הוכיח ועתה
ת משפחה לאותה נאמן ב א ו ס מ  

ורקובה.

 שזיהמו הם למיניהם המזוקנים
ת עולמנו את ו נ ר י ת מ הח שלהם, ב

קה״ אוזנינו את רישו י ז ו ב״מ  
ב בנותינו את וטימאו שלהם,

״ ״ ה ב ה שלהם. א

 בלי עולמנו היה יפה כמה אהה,
 עם רר, שעירות. מפלצות אותם כל

 שפם עם ותרפותיים נקיים אנשים
קטן.


