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1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

ני ליציו נןוא הו ו״מ ומו מו וה וטרש ל ד
דער־קאקער״ ״זוארץ ל■ קרא ספיר זוארץ: ד׳יר

 על זוארץ מלפיאל ד״ר אמש מסר בירושלים עתונאים כמסיבת
 השר אותו כינה לטענתו הקואליציוני. המו״ט מן מפלגתו פרישת

 כין המגעים חיסול ש״אחרי כאומרו דער־קאקער זוארץ כשם ספיר
דרישות.״ לדרוש דער־־קאקער זוארץ יפסיק לז״ל פ״נ

 קורא
מאוד יקר

2" חברי־מערכת אנו, 0  הארץ״, 0
ו מורינו הורינו, בפני בזאת מתנצלים
 כימים לילות עשו אשר היקרים מחנכינו

 ולהביאנו נאות מידות בנו לטעת כדי
ולמעשים־טובים. לחרפה למצווה,
 עשינו כי אנו מודים מורכן בראש

 פחזותנו, ברוב מכרנו, כאשר רע מעשי
עד בנזיד וייחודנו-הלאומי בכורתנו את

ל משלעגנו הגענו שפלותנו לשיא שים.
נתגבר״. ״אנו החשוב המוראלי מבצע
 ומצהירים חדש דף היום פותחים אנו

נתגבר. כן :בהכנעה

שיר־עם
מצרי

 ראי, רחל ראי
 ריבון־עולם ראי
 ראי רחל ראי
לגבולם שבו הם

ה שזו מוסר הפרלמנטרי כתבנו
 ג־ ספיר מר גורם בה השלישית פעם

 כזכור — במו״מ לקשיים פליטותיו
 קול מר שמנהיגם כיוון הל׳׳ע פרשו
 ה־ וסיעת גרויס״ דער ״מוישה כונה

כש־ עמקי־נשמתה עד נעלבה מפד״ל

גיטומניה

 רפאל יצחק את בטעות כינה ספיר השר
 שפרישתה נודע לכתבנו שפיגל״. ״דעו־

 מהכינוי ישירה תוצאה היא ר״ץ של
 הגב׳ על־ידי לה שהוצמד אלוני־בלוני

מאיר.
של בדעתו שאין נמסר בינתיים

 שהוא, ספיר מר עם להתפשר קול מר
 הגברת מתחנפת״. ״צ׳ילבה לטענתו,

ש אונגית הכינוי כי הכחישה אלוני
 השם על פרפרזה הוא בכנסת הופץ

ל זה כינוי הוצמד לדעתה, שולמית.
ה כי נמסר סיעתה. של אחרת הברה
השמות. בוועדת לדיון יועבר עניין

ר ב ת ד כ ר ע מ ה

כברכה) רוזנבלום, ה. ד״ר (לידידי,

מעני•ן רעיון
 יפה זו כשעה אין כי עלינו חזקה

ש ו ד י ח  ראוי בית־ישראל. מלבות ל
 בשעת־מצוקה של־ממש למלך העם לו
ת המפלגות עת זו, ו ע ר ו  ומפצלות ק

 משקנו, את ת ו ס ר ו ה השביתות ,בנו,
ת המעילות ו נ ק ו ר ה כיסינו, את מ

ת הפגנות ו ר ע ר ע  חיינו, סדרי את מ
 ה־ ,יחסינו את ת ו ל י ע ר מ השנאות

אוכ ההדדיות וההתנגשויות הפקרויות
ו בקרבנו, טובה חלקה בל לות ה ה

ת ו ל עלי משתלטות וההשתוללות ל
יעשה. בעיניו הישר איש — נו

 נביאנו נהג כיצד נזכור כי כדאי
ל ו ג ד  א׳, שמואל הידוע והציוני ה

שופ בספר המדינה ענייני כי ראה עת
 וקם ונחת, סדר לכלל הגיעו לא טים

ת ח א  ולא כן־קיש. ש. את והמליך ב
 היה בה בתקופה זאת לעשות היסס

 שד כל ״דמוקרט״, — חוטב־עצים כל
 דורך־עג־ כל ״ליבראל״, — אב־מים

 — דבורה וכל ן ו ג ט ר ט ם א — בים
ה א י ב נ ״. ״

ה פ י  ראה אשר צבאות ה׳ נהג ו
 מינה ומיד המצב, את בחריפות־שכלו

ול סדר, להשליט נביאהו שמואל את
 חמתם ועל ם פ א על — מלך המליך

שב הנפש ויפי־ המוסר״ ״שומרי של
ם י ט פ ו  נבחר כלום נפשם. חשקה ש

ו חשאיות בבחירות כן־נון י. בזמנו
 אנו, יושבים זאת ובכל ? ר״ל יחסיות

, ו ת ו כ ז ביריחו. הזה היום עצם עד ב
 טירניים מלכים היו כי נכון אמנם

 היט־ ,קומוניסט אותו דוגמת ועריצים,
 לחשוש, סיבה זו אין אך — ימ״ש לר

ומיוח כולם צדיקים ישראל בני־ שכן
, דים ם ת ו י ט ס י ל א ו ד י ב י ד נ י א  ב

ה שתשקוט בשעה כי עלינו וחזקה
 הגיעה כי ויכריז מלך אותו יקום ארץ,
ה להשבת העת י ט ר ק ו מ ד  על ה
כנה.

 ולמנות לקום צבאות לה׳ אני קורא
 הקטון לעצת ישמע ואם מלך! לנו

אד עלם באותו יבחר־נא שבעבדיו
י נ ו לאח דברו שנשא הליכוד, מן מ
, רונה ישראל ־ י ־מלכ כר י  לאחר בכ

 אשר בכף־הקלע הפלישתי את שהרג
בידו.

ל ״העם שנאמר מ ן מ י כ ה את י
 עצמו״ את ממליך המלך ואין מלך,

ג׳). אליעזר דרבי (פרקי

:מערבית תרגם
עבד־אל־זוארץ מ. ד״ר

 הגיטאות ועל הגולה על ולמדתי לבית״הספר הלכתי בפתח־תקווה. באן, נולדתי
 תירס ואכלתי ״אנזפ״ שיחקתי וטרומפלדור. הרצל ועל הרחוקה, ארץ־ישראל ועל

 בן״גוריון. הממשלה ראש את ראיתי ופעם וופלים של הגרלות ואספתי לים והלכתי
 ז׳יד. לי קראו לא כי ומאושר שמח הייתי אבל בבית־הספר, לי הרביצו ולפעמים

 ושיחקנו עצמאית. מדינה והיינו כגילו. שגילה — חדשה במדינה צעיר ילד והייתי
 בחיי. הגדול הרגע ספק ללא היה וזה גול להם תקע וסטלמך רוסיה נגד כדורגל
צבא. יהיה לא כבר — גדול תהיה כשאתה :לי אמרו ותמיד

צבא. ויש גדול, אני הנה אז
 אני היום כי אותי. שרימו כמו שלי הילדים את לרמות שלא מאוד אזהר ואני

 מזרח־אירופי גיטו קדשנו, עפר על כאן, לנו הקימו הכל שבסך ויודע ועייף זקן
ומתוקנת. מורחבת ים־תיכונית במהדורה טיפוסי

 הכחולות־לשעבר עיני תוך אל מבט להיישיר היום יכול עברי מנהיג איזה
 הלקוי החינוך אשמת שזו יתכן י הולכים אנו לאן הלאה. יהיה מה לי ולהסביר
 רוצה לא גם פוגרומים. יותר רוצה לא אני אבל המדומה, השלווה חיי לי שהעניקו
 והמתקדמים הראשונים המונותיאיסטים שהיינו נכון שבנו. הסגולה עם על סיפורים

 אני היום. להשוויץ סיבה לא וזאת שנה, אלפים שלושת לפני היה זה אבל ביותר,
 את רק רואה אני העט. אנשי לאונן מרבים אודותיה ״ייחודיותנו״, את רואה לא

 יושבים, אנו עליו הקודש, עפר ואותו השאר. כל לבין בינינו שמפריד הנורא הפער
 ופסוקים מעופפות מיסטיקות ולא היום, מחיי, חלק שהוא משום רק לי קדוש

 לא העתיד את ולמדוד ולצדדים, אחורה ולא קדימה, להסתכל רוצה ואני מתופפים.
 ההתעוררות על לשמוע מוכן ולא הבאה. ההתלקחות עד בלבד, וחודשים בשבועות

 קודש ושמלחמת הצבא, את גילו הישיבות ושבחורי הנוער, את שסוחפת הדתית
 ״מיהו בגלל מלחמה עוד רוצה לא ואני שלהם. במערכת־הערכים רע לא משתלבת

יהודי״.
 או לצידם, לחיות צריכים אבל ופרובלמטיים. קשים שכנים לנו שיש יודע אני

כגיטו. לא שפויה. כמדינה מולם,

ם י ל ו ק ו ט ו ר פ ד ה ן צעיר■ ש ו צי
 וגויים. יהודים :אנשים סוגי לשני מתחלק העולם
 אומות-העולם. וחסידי אנטישמים סוגים: לשני מתחלקים הגויים

ויפי-הנפש. עניר-ישראל, סוגים: לשני הם גם מתחלקים היהודים

יפה״־נפש

 הכוונה סגי-נהור. בלשון הוא יפה-נפש הכינוי (א)
ומכוערת. שחורה שנפשם לאנשים

אחד. במחנה מלוכדים יפי-הנפש כל (ב)
 או- את להרוס היא יפי-הנפש של תכליתם (ג)

 בכדי מבפנים, חתרנות ידי על שיות-המדינה
ערבית. אימפריה במקומה להקים

המשו לבושם הארור, שערם לפי לזהותם ניתן (ד)
הרף. וגילם המסומם מבטם נה,

 שמתערבים פרופסורים נמנים: יפי-הנפש על (ה)
ב ורק אר עוסקים שלא משוררים בפוליטיקה.

 ״פא- כותבים שאינם מחזאים ופרפרים. פרחים
האינסטלטורים. מחיי עממיות״ רודיות

להגיד. מה להם יש תמיד (ו)
נפשותיכם: שמרו ישראל אזרחי
מאינטלקטואלים! הזהרו

מסוציאליסטים! התרחקו
י ומבקרי־תיאטרון מסופרים השמרו

להסטוריונים! תאזינו אל
!מרצון למילווה תרמו

בהשם! ביטחו


