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שבעל־פה תורה

 יצאו מעורם, קפצו צהלו, מדוע
 למיניהם כיפות חובשי מכליהם...

 ימית, ובחבל המערבית בגדה כאן,
 והרי סאדאת? רצח על כששמעו

 ,בנפול שאפילו בפירוש, נאמר
 ).17 כד (משלי תשמח׳ אל אויבך
 שבכתב. תורה זוהי אבל

 היא? מה שבעל־פה ותורה
ה באוצרו קוראים אנו כך על
 קערת סדן, דוב פרום׳ של בלום

 :792 צימוק ,427 ׳עמ צימוקים,
 שמואל ר׳ ורבי במורי מעשה

 אומר: שהיה קריסיאנפולר,
 תשמח... אל אויבך בנפול —
 תצא מעורך, תקפוץ תצהל, אלא

מכליך...
ירושלים סיוון, ראובן ד״ר
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ת לנגן ר מו תיז הפילהר ה

ת רה מוני  המערכה מזכי
שמעת נגד ר ה מ א קו ו מ

ת ם מו רי ח א
 ההתקפה מתעצמת האחרון בזמן

ב הפילהרמונית התיזמורת על
כל- מושמעים איומים ואגנר. עניין

ואמר מלחין
? אסור או מותר

הי את לפוצץ מאיימים נגנים, פי
 ובכליו אדם נתפס התרבות, כל

ו משמאל אישים קומנדו, סכין
 ה־ בתקציב לקצץ 'קוראים מימין

 הגדיל אף נכבד סגו־שר תיזמורת•
 של האמנותי מהמנהל ותבע לעשות

 מסתמך כשהוא להתפטר, התיזמורת
 התיזמורת, חברי רוב תמיכת על

כביכול. שוחח, שאיתם
 ונגן מרוסיה עולה בתור לי,

 את הפרשה כל מזכירה בתיזמורת,
מר אמנים של ״חיסולם״ צורת
 שאינם בברית־המועצות, כזיים

 סול- כגון מסויים, לקו מסכימים
 שוסטקביץ רוסטרופוביץ, ז׳ניצין,

מת תחילה וחשובים. רבים ועוד
ש בעיתון, קטנה ידיעה פרסמת
 של האמנותית דרכו את מבקרת

 מתפרסמות מכן לאחר יום האמן.
 אירגונים של כינוסים על ידיעות
 שם בבתי־חרושת, ואסיפות שונים
 האמן. את לגנות פה־אחד הוחלט

״ש ביריונים לו מתנכלים אחר־כך
ה מעשה את לשאת יכולים אינם

 ״קשה כמובן, ולמישטרה, נבלה״,
 מתבטאים הבא בשלב עליו. להגן״

 מדרגה תמיד פוליטיים, אישים
מסתמ כשהם האמן, בגנות שניה,

אח רבים אמנים תמיכת על כים
 ועוד עף, כבר והוא כביכול... רים,
איך.

ב לחזות כדי ארצה עליתי לא
 עליתי לא שכאלה. מבישים מחזות
 וביריונים קומיסרים שבה לארץ

 אינני חיי־התרבות. את מנהלים
 של גלותיות בהצגות לחזות רוצה

 בשימחה להתפשר שמוכנים אנשים
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