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 שר ושל המיועד הממשלה ראש של מקומות, בכמה דברים, לאחר ובמיוחד בבחירות, הקולות מניין סיום לאחר
 האחרון ברגע הועאנו הקרוב, בעתיד ולתרבותה זו למדינה עפוי מה נרמזנו שמהם - המיועד החינוד־והתרבות

 "ספרי של החמישים הספר עם קריאה׳, ׳סימן של בסיכום־ביניים )ושעסקו לחוברת שהוכנו ה״פתיחים" אח
 בימים יותר ודחוף יותר לוחץ לנו שנראה מה שמנו במקומם החוברת(. של 20.000ה־׳ והעותק קריאה" סימן
האמבסיה׳. ׳מלכת מתוך - לוין חנוך של שירו בנימין. ה. ע״י מגרמנית תורגמו ברכם ברסולד שירי אלה.

האחרונים הימים משירי

 החשוכים ןסןים3
 ;שירוו עוד האם
 ;שירו. עוד
החשוכים. הןם?ים על

ברכט ברטולד

ףד1 ב1ןוז הקיר מל

מלהקזה• הם
 אלה הלים סי

ןסל• ?;י

ברכט ברטולד

מלמה היא המלכות אבל

 הטבות ולל :בוא יום
 יהךעות, הטובות נות,;3ה מל
 פירה, לא;ק יהיו
 נוד, הוא אשר3 הנוד, סן וגם
 כונות, ה3הך עתרו לא

הריס• יוסי וילל

 ת?סד, אל .ילד, נון!ה אד
 ה. שלה היא ההלכות הרי
 אהת, .רגל רק .יש הדודים לרב

 שלהה. היא ההלכות ל3א
 לבור יב39ס הדודות מל

 גבור, :לד לד, ?סבות
שלהי. היא ההלכות אהל

 ההוא, יום3 להגיגו נאהר הה
 לנו שהיו הטבות ?ש?ל
 פירסז לא;ק יה?כו

 תטים, ?לב םוב,3 שךזינו
 יוךעים איננו ?ע?מנו וע??וו

 הריחו יק ינל נותר איד

 ת?סד, אל .ילד, ה1נון אד
 .קזלקזה היא ההלכות הרי
 אחת, .רגל רק .?ש הדודים לרב

 שלהה. היא ההלכות ל3א
 לבור יב3נ!? הדודות ולל

 גבור, :לד לד, הסבות
שלהה. היא ההלכות ל3א

לוין חנוך
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 לספירה 71

 ית.1?תן ?יקריקץ עדי* אל מאעה אל אד,
גךהרר. ללהלוהי אזן מסה אל
 ??ךבר. צוק לאס אל וקזאןז אאתף מקה אל
עןליאה. אחעים אן־תות ®תצר אל

 סר?ים, TO ה^דקה אאתןי סול
 :אגה. אכרם או אלוד ג!ית לף _קה

 האךמים. »בול עד ?אסעדה מואלת רומי
אסמים. ולא אה, רודית ודים, תורת

ויזלטיר מאיר
1971

הקנצלר" "דאגות מתון

3
 קאאה המלהאה הקים: אלם
 ליסן. לק^אלר נוסןת אץה
סח? ןה איר
 *ןה קאת לעאמו ךאה5 קהז הקןאלר אלו

אאהז הזאה לא ומלח?ה

6
 לסלה?ה אן־אנו את יןסף אם ?מק, איו
אתינוק. ?אאה הוא

 יאלו ואאליאם אאאגיאם
 עאב וצאאלו אאקוב :אנח. הוא
 וזיני. ל5מ9י הי*

 לאלה המירו ןאאם
סוב. קןאלר לאם א?ק

בדכט ברטולד

 דיון. ל10 •ני "נקביל
 דמנו עזי ■גיו: גקאיל
 אךהובות, אלם ?רבד

 מחותינו זה ?רבד מל
trnWs ."הלבנות

•סרן )יאיר( •פרתם •ל •ירו פתוך

 האאהז עאלאאה לסוס איד וסנה
 לסוס, דאראיד אותו

 ואעוךךת. סואה א?דךה
 ללאת׳ תאסיק אל דלואאראת,

 אאאר אי עאאו לא אןךת אה1 הם
 »קנים אאר אאמעע, ףלום להס?זיק

ואאאדלןמעאתהאךת.

 ללאת׳ תם?זיק אל אאראת, הוי רךדך
 ;ודר סום אל האאאה ודא ןן;םות

 האאר ?אד גו* אאינו סוס אל
 סוס אל אןךאה אצועים ®רועים

 FTO א?ךר, לחיות רואה אלא

אסאאן. ע!1 ®אותו סם מאצל ולא

 ללכת׳ ®א?יק אל אאךאת, רוקד
 ®לאה אליו אהולאת אקום אל

 אארח• אאר אמו לעוללים, ן,קצה
 ®ראה אראה קילה וזאחגו

 אאכחה, אךלללים
 ןעלם י^יי י?ל סאפיזי והלח
הד*. על לאןה *ו*ןה אמו

שורון יוסף
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מעבסיז

 שנים, וכמה כמה זה למעשה חיינו מלכת הזעיר־בורגניות, עכשיו. עלינו יבואו רעים ימים והלא
 יותר עכשיו ילוו ואותה תוכל". אשר ככל "תפוס הרשמית. תורת־ההתנהגות גם מעכשיו תהיה
 וסיסמאות ויערים ואדמה דם פולחנית, עמומה, שבטיות של הטאם־טאם תופי ויותר

 והטומאה הסהרה מלחמות בה׳, ?סח ישראל נגדנו, כולו העולם ומעדה, יוןר3 נוסכוח־שיכרון,
 כמין תרחף הכל ועל המסעירים, החזיונות בשם השכל דיכוי אפלים, פחדים עם קנאות למיניהן,
 4העעםיו הרחמנות ענן ירחף הכל ועל שונאי״ישראל־יאכלו־אותה". "הו־^א־מה*קרה, שאגת

 איתנה עמידה ועם מורם ראש עם זקיסות־קומה של בתחפושת הגלותית המיסכנות העדקנות,
 במעטפת מחלת־יהודיס״נרדפים הגברית, והמיניות האורסופדיה מילות כל ומזדקרת, וקשוחה
לבלי־חת". עברי "הדר

מעכשיוז נהיה מה נעשה, מה ואנחנו,
 לא רבות. שנים באופוזיעיה אנחנו כבר ובמהותם הדברים בשורשי אכן, אופוזיעיה. נהיה

 השלטון, ורק השלטון, אלא - מזמן כבר נשברה זו - נשברה הפועלים״ תנועת של ״ההגמוניה
 בהיסוס, כבויה, בעייפות רב זמן זה בו שהחזיקו קבועות־הנעיגים מידי הכל ככלות שנשמט הוא

יאוש. לאחר כמו עעמיו/ ובהתבטלות בהיטשטשות
 והטלוויזיה הראדיו את "יטהרו" אם "תבוסתנים", להשתיק הליכוד שלטת יתחיל אם

 על ברחובות. להגיב אנחנו נעטרך - המוראל״ ומ״מחריבי ישראל״ מ״עוכרי והעיתונים
 סולדים כולנו או אתה או שאני באנשים כעפוי, תתחיל, סתימת־הפיות אם גם נפשנו.

מהשקפותיהם.
 ובעיירות שבפרוורים העשוקים ואל העניים אל - החינוכי כוחנו בכל ונלך - נלד-----
 "ישראל או המעוקה" "שכבות עוד לא המועסקים", "עיבור עוד לא כר: בפירוש המוזנחות.
 הרבה להם חטאנו שאנחנו אלה והעשוקים. העניים כר: אלא תעתועי-לשון, שאר או השניה"
 שבטיים סאם־טאם תופי בהידהוד מוחם את שוטפת בעודה שבעתיים להם תחטא הליכוד וממשלת

ודתיים. ולאומניים
 מסוג נעטרר: למנגנונים גם אמנם והכבדים(. )השחוקים המנגנונים לא יילדז מי אמרתי. נלד,
 באשר נלד ואינטרסים. גושים לשרת במקום פוליטי וקו אידיאולוגיה המשרתים מנגנונים חדש.
 של ברית התיישבות, תנועות עם פועלים של ברית העיבורית: נפשנו בשורש באמת, הננו

 בדרך ההולכים כל ועם סועיאל־דמוקראסים אנשי־רוח ועם והעניים העשוקים עם החלועים
עיוגות-תוסי-השבט. מול והזהירה המעשית המפוכחת, המתונה, העיונות
נגמר". לא עוד החשבת "כל מהתחלה. ננסה הבה טוב. לא ישראל עם של שלומו

עוז עמוס

 הןדול הן©ן על $ד?רים סוב קם
 ה??י( אל )א«ד"
:כול. הוא ?הקעה, ?אן הסמני

 נעחונות על ?ד?רים סוב קם
 תל?י( אל )א^ה,
עוד. ?סיגו לא הם אותי

 סעבוד על ן?ךים9 סוב הם
 ת??י( אל )אןןד"

לאפות• סאעסר עאי^ ן;ר אין

 !ועדים העלאות
 הל?י( אל )אן!ה,

לארעי ?סאסוב
אסר. מל הסת אסוב

בדכט ברטולד
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nsnvo הכל

 חךש5 להתחיל מ^זה^ה. הפל
 אןןרוןה.9 צן^יסתו $ךם :כיל
 ים5ןה ארע. שארע׳ סה אסל

 ממל לא הייו, לתוך
ןןןךה.3 איה□ ל*ןזפד

 המים ארע. שארע, סה
?row מל לא קייו, אל-תיו» 

 א;ל ןזןרה,3 איהם ל?ז*ד
 סהן־ש להתחיל משתנה• הלל
אןןרוןה•3 ??עזיבתו אןם :כול

ברכט כרטולך

המעווררים נאת

 בית ה:ה לא להו^ו־
שלו. את ב!5לן גאלץ ןד?סה
 ל)זמות־האזךחים5? אער ןםר« לי־פו

 ?גי־אןם כיליון 30 שסלעו
 ??שמטים אימו איריפידם על

 העוז. את סתמו הגוסס ילשקספיר
 המוןה רק לא חפשי וייון ?רןסוא את
ה»?סךה. גם עי

 "אאהוב" ש?קךא לוקךץיוס,
 רה1ן0לארז־ ?זא
 גם ערח מוי היי?ה, גם

לךן:ה. גג^ל־קש אל לרכס

ברכט ברטולד

טובים 0*0*

 בתור יפעל, המר זבולון אם האותות, יתקיימו אס טובים. ימים עכשיו יבואו לספרות לפחות
 משאלותיו את יגשים אבין אלי וד״׳ר כלבבה, חיל תרבה כהן וגאולה כלבבו, שר־חינוד,
 והתיאסרונים בהר, ויפרח יעלה אמונים וגוש כחלומו, כלבבו, השידור ברשות הוותיקות
 אוהבים אצלנו )"כי נחת ירוו הערב ועיתוני רשמיים, שעשועים ספקי להיות ימשיכו הרשמיים

 המשוררת תהיה שמר ונעמי בתדהמה, יום כל יוכה והמערך רוזנבלום(, הרעל כדברי שיש", מה
 שכח שכבר מי סובים. ימים יבואו, טובים ימים - התנ״ך מן תמוש לא בגין של וידו הלאומית,

 לא־סבוכים, ספרותיים חשבונות בניהול טרוד שהיה מי וילמד! ישוב - פעילותנו טעם מה
 למחננו מי בבדיקת המתהווה, עם בהתמודדות במקום שלו ראשונים" "זכות על בהכרזות
 או מדומות פלוגתות בליבוי מרשרשות, ספרותיות "מהפכות" בהפרחת הדל(, )הספרותי

 ינוער כשהכל מהתחלה. נעשית והספירה אחר, במקום מתחיל שהחשבון יבין - מדומות־למחצה
 החגיגית המליצה ומול ההיסטרי הפאתוס מול תפרח. הסאטירה לעדדים. יזוז אולי הטפל -

 של המעורטלת, החריפה, הקליטה משמר על לעמוד הספרות תחזור עצמה בשומן המיטגנת
 ערלי־אוזן. נהיה שלא נסכין, לכל שלא ישתחק, הכל שלא תשמור והמציאות־הלשונית, המציאות
 מלהג עייפים, שירים על מנייריסטיות עצמיות מחזרות באוניברסיטאות, הספציפיים סמחקרינו

 נקום אולי - ספרותית במציאות )ומלחמתם( החיים מן אחר־הצהריים, משנת הקפה, בתי
 קרה מה נבין אולי בבתי־הספר, המדינה נוער בו שהולעט ג׳לי־ההבלים את לראות ונתנער

 בעלי פרטיים תיכוניים בתי־ספר של רשת נייסד למשל, - לעשייה ניגש אולי הנוער, לתנועות
 נתרגל לא אם הבא. הדור את שבנו הטובים יגדלו בהם חדש, מוצק, אידיאולוגי־תרבותי בסיס

 - ולהתכנס להזדעזע נגמור שכולנו אחרי אז כי וביסודיות, ארוך לטווח לפעול שעלינו לרעיון
 - יבואו לא התרבות של הטובים ימיה אם אתמול. אותנו שהרעיש למה נתרגל מחר הכל! ישקע
הרעים. הימים על גם ישירו עוד לא ישירו, עוד לא שאחריהם באמת, הרעים הימים יבואו

מ.פ.
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