
 ם1הי פרקי
בתנ״ך

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

:יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון. אפרים מרמרי, חנוך

1 זוארץ רתוב :המערכת כתובת

 בני ויעשו האלה הדברים אחר ״ויהי
 ביד ה׳ ויתנם ה׳. בעיני הרע ישראל

 ה׳ אל ישראל בני ויזעקו אוייביהם.
 וישלח ויושיענו. איש לנו שלחה לאמור:

 את הנדוורג וישפוט הנדוורג. את להם
 הנדוורג שנה ושמונה עשרים בן ישראל.
 את שפט שנה ושתיים ועשרים בשפטו

ישראל.״
)12 י״ב (שופסי״קו

אש־־פ נציג עם נפגשתי ניצן
שלום, למזכירות

 על שעה כחצי שוחחנו אש״פ. נציג עם נפגשתי
 יכירו לא עוד כל כי לו הודעתי האיזור. בעיות

 בינינו. להידברות סיכוי כל אין בסדינת־ישראל,
 נראה ז׳נבה. בוועידת רבות תיקוות תולה אש״פ נציג

ופתוח. משכיל בחור
בב״ח,
נפתלי.

שלום, נפתלי
להד״ם. :חוזר להד״ם. מייד. להכחיש ? השתגעת

בב״ח,
מזכירות.

שלום, למזכירות
 הנ״ל בתאריך :הפגישה נושא את להבהיר הריני

 בלתי־ אדם אלי ניגש כשלפתע במסעדה, ישבתי
 לא כי השיבותי משולהני. המלהיה את וביקש מזוהה
 האיש במדינת־ישראל. יכיר בטרם המלחיה את יקבל

 רמז הארוחה סיום לקראת תפל. מרק ולגם הסתלק
הפלפל. את לו העברתי בקיומנו. להכיר נכונות על

בב״ח,
נפתלי♦

שלום, נפתלי
 בדבר הליכוד מצד האשמות גועשת״ הארץ

שנית. הכחש זר. סוכן עם מגעים
בב״ח,
מזכירות.

שלום, למזכירות ץ
 נציג עם פגישה אודות המדוייקים הפרטים להלן

 למסעדה שנכנסתי בשעה הני״ל בתאריך המרצחים:
 באיזור עויין גורם בגבי התחכך לארוחת־צהריים

 יבש. לניקוי מעילי מסרתי לכתך. בסמוך שמאל שרוול
מפשע. חך אני במסעדה. ארוחותי ביטלתי

בב״ח,
נפתלי.

שלום, נפתלי
כוח. יישר

בב״ח,
מזכירות.
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בלי
מפות

 השבוע, לוושינגטץ נסע אלון
מפות. כלי

 אנשי יפתחו כםטייט־דפרטמנט
 פאפו־ אטלס את צמרת-הממשל

 אחד־לחצי־ של מידה כקנה ריש
תיאורטיות. כהצעות ויתנו מיליץ
 כערך״: ״על ידכרו שמא או

 המיתלה כץ לתעלה. רפידים כין
לעשור. כסה כין לג׳ידי.

 שכהם לנכעות יקראו אולי או
פר כשמות המוצע הקו יעכור
 ושולה. ואהוכה אכיכה כמו טיים,
 לתמי ציפי כין יעבור שהקו יגידו

ענת. את ויחצה
 כלכד: בתיאוריות שיעסקו או
 לא. או להיות לזח. לא או לזוז

להעכיר. או לקחת לקכל. או לתת
ה נגמר חודשים שלושה כעוד

 ואלון כסיני, האו״ם כוח של מנדט
מפות. כלי שוב, נסע,

בהשקט

 הם עושה. והוא מדברים הם
 — מסבירים נואמים, מצהירים,

 בהשקט לאט-לאט, מבצע. והוא
 הוא ובמסירות בדבקות ובבטחה,

מעלה-האדומים. את מיישב
ש- ממילחמות נרתע לא הוא

ובבטחה
 רגיש לא הוא שתהיינה. או היו,

 את הנושא שהמיסמך לעובדה
ה למילחמה אותנו קירב שמו

שהתוכ לו איכפת לא אחרונה.
 למיל־ אותנו תקרב הנוכחית נית

 ב- יפחידו לא אותו הבאה. חמה
נוספת. מילחמה

התפטרו, או פרשו עמיתיו כל
 הרוח, נשא כולם את הודחו. או

 מישחק זה רוח אותו. לא אבל
 הוא אש. גם — בשבילו ילדים
 כל וכובש וחותר חופר נשאר•
 סגולה. אדמה וכל בתולה קרקע

 מימית אופקינו את מרחיב הוא
 לו תנו לאדומית. ועד רמית ועד
 את מיישב והוא משען נקודת רק
התיכון. המזרח כל

 בין הבא, הסיבוב של ובעיצומו
 בידו ועפרון הוא ישב לפגז, פגז

ה המיתאר תוכניות את וישרטט
 כל בפני עמיד פגיע, בלתי באות.

 אדמה על הוא יישב הזמן, פגעי
המו הרחבת את ויתכנן שרופה

לדת.
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