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

יבל״א: דרנו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

1 '1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

 ע□ ש. לק.: ר.
מא. .11 ולא כן

1 ס.
ב ־ ו

ת1נ1זכר
ארץ׳

■שראל
 בלכרוביץ מנחם

 על מספר ממטולה
)1920( תר״פ באדר י״א

 הי״א של נורא בוקר באותו ״כבר
 מנשר יום זהו כי ידעתי תר״פ באדר
רעות.

 גשם מעוננים, היו השמים ״ואמנם
 הכינרת. מכיוון נשבח סערה ורוח טיפטף
הסככה אל ורצתי מבול שירד פחדתי

בלברוכיץ מנחם
רעות מבשר יום

 יירטב. שלא כדי הפרד, שימי את להוציא
 אשתי וסוניה הביתה שימי את הכנסתי

 ואכן, הוא״. ביש מזל בבית ״פרד : אמרה
 חלול. מכיוון שריקה נשמע רגע באותו
 זו בריצה. ויצאתי הרובה את טענתי
 שחזרה יצחוק, של בתו דנויירה חיתה

 הלול מן ביצים והביאה מיסוד״המעלה
 הביצים לו יש שהוא, זורקין, נחמן של
ואכלנו חביתה עשינו בגליל. שובות הכי

וגולינקץ הנוטר אכדשה
קירר באוהלי

 אחמד מאצל שלקחנו ולאבנה פיתה עם
הג׳אמוסים. על ששומר הבדואי

 ואני פיצוצים, כמה שמענו ״בצהרים
 תיכף מתרחש. נורא שמשהו הרגשתי

 ורצנו הנוטר אברשה את לקחתי ומיד
 הילד את מצאנו שם גולינקין. של לאוהל

 פארונקל. ומפוצץ יושב שלויימלה שלו
סטי שתי לו והכנסתי באוזן אותו תפשתי

 זלמנסון הגיע ואז לקח. שיילמד רות,
 מחמת הפח את לפתוח יכול ולא בריצה
:שאלנו לבסוף ומתנשף. מתנשם שהיה

בריצה מגיע זלמנפון
ירא? לא מי — נבוז כלב

 וסיפר נרגע והוא ז׳ קרח מה ,זלמנסון,
 אהרון אצל בצפת, נדים לקנות שהלן

אבו- הכפר יד על חזרה ובדרך העיוור,
| )4 טור 3 בענד (המשך

• א. ל. אין
2 של מיוחד צוות 0  שעמל הארץ, 0

 השדר את לפענח הצליח הלילה, כל
 :במלואה הידיעה ולהלן הראשון

 עם (ש)לום (לק)יסינג׳ר: (ר)כין
 ולא כן (מ)צרים (נ)שיא (ס)אדאת

 (ו־כ)ריה״כנ (מא)דה״ב (ע)דבויות
 היא השדר שכוונת מוסיף פרשננו

זאת:
 חד־משמעית לקיסינג׳ר מודיע רבין
 עם שלום ולא) (כן ונגד בעד שהוא

 סאדאת עם (כן) שלום בעד אך סאדאת,
אבל מהמעצמות, ערבויות (לא) ונגד

א • ל. ה. יש
 מצהיר (כן) כן יהיה לא השלום עם

ערבו ידרוש (ולא) כזה שבמקרה רבין
יות.

 הצוות הצליח לא זו לשעה עד
 השני השדר את סופית לפענח המיוחד

 הגירסאות בדיון נמצאות ובינתיים
:הבאות

 רק יש לא, אין .1 — ל.א. אין א.
 על בתוקף נעמוד — (כלומר יש

 (יש כן יש לא, אין .2 זכויותינו)
 ישראלית/מצרית/אמריקאית) הסכמה

נפטר) אשכול (לוי אשכול לוי אין .3

פ: לא פ. .ש.
אמ לחץ (יש אמריקאי לחץ אין .4

ריקאי).
 בקפה הל יש .1 — ה.ל. יש ב.

 .2 המדינית) בקדירה מתבשל (משהו
.)3א. סעיף (ראר. לאשכול הלוויה יש
 בקפ־ (המצב להסדר התקדמות יש •3

גמור). און
 לא אש״פ .1 — פ. לא א.ש.פ. ג.

 אש״פ .2 פלסתינאים) (אין פלסתינאי
 שמעון אם .3 נדבר) (לא פארטנר לא

 אבא .4 דיין) — (זהירות פרם לא פרם
ספיר). — (זהירות פילל לא פנחס של

 הזד. בזמן - ההם בימים
ולתמיד אחת

 (הוא־הוא אחשוורוש המלך
 (איג־ הודו ירום פורד) הנשיא

 מפת־ על יושב גאגדי) דירה
 החופשי) העולם (היא מלכותו
 ושתי ממלכתו מיקש ולפתע

מפ סילסבואו, אנציו (היא־היא
 האו״ם) של החירום כוח קד

 הסריסים בפני ולהתפשט לבוא
 ושתי־ האו״ם־שמום). (כלומר

 כוח כי לבוא, מסרבת סילסבואו
 צריכים שלא מתי בא החירום

או כשצריכים בא ואינו אותו
 אחשוורוש השכל). (מוסר תו

 (או״ם־ הסריסים על מאיים
 לד־ (סמל בשרביטו שמום)

טאנט).
 פורד־אחש־ הנשיא אחר־כך

 (ידיד־א־ מלכה מחפש וורוש
 המון־המון באות אחרת. מת)

 יש — (כלומר יפות בחורות
 אמביציה המון עם נפט) להן

בו הנשיא־מלך אך (אנרגיה),
(היא אסתר את דווקא חר

 יש אומנם לאחרות כי גולדה),
 הצדק אבל חיצוני) (יופי נפט

 איתנו. להלן) ראה — (הסום
זו מאחור השכל). מוסר (עוד
(התקווה). השמש רחת

 היהודי מורדכי ובינתיים...
הוא כי נצח-ישראל, (הוא־הוא

 (הדלת בשער יושב משקר) לא
מגי לפתע ״הנאור״). לעולם

 (האידאולו־ החשיכה מן חים
(יו ביגתן הקומוניסטית) גיה
ה (עובדי ותרש ביכונסקי) רם

 שחור חתול ואיתם תחזוקה)
 ומדברים הנפש) ליפי (סימבול
העו את להשמיד איך ביניהם

ו (ספת־המלכות) החופשי לם
 (שואה, אנרכיה לעשות איך

 וכו׳). מצדה מיליונים, שישה
 לקוראים/ פונה מורדכי־נצח

 ״עם ואומר מאזיניס/צופים
ב אסתדר (האוייבים) אוייבי
 אלה?״ עם יהיה מה אבל עצמי,

 ו־ ביכונסקי־ביגתן על ומצביע
 (מוסר התחזוקה. תרש־עובדי

אזהרה). פלוס 3 השכל
כמו (שהוא המן בא פתאום

 משתחווים וכולם קיסיגג׳ר) בן
 ר־ ויצחק אלון יגאל (כולל לו

 ממורדכי־נצח־ישראל. חוץ בין)
 ב־ וחושב מתרגז קיסינג׳ר-המן

ה היהודית השינאה (לב ליבו
 אחסלהו — כך ״אם עצמית)
 (מוסר שלי״ השלבים בשיטת

זו באופק ).2 אזהרה ,4 השכל
 (הוא־הוא שחור סהר הצי רח

ההשמדה). איומי

ב חולם אחשוורוש אז אבל
 התבונה (שהם חלומות לילה

 קיסינ־ את ומכריח האנושית)
 מורדכי־ את להוליך ג׳ר־המן

(ש הסום גבי על נצח־ישראל
ה לעיל). כאמור הצדק, הוא
 ש״טעולם ומודיע מבסוט סום
 יותר״ טוב רוכב לי היה לא

מוסר־השכל). כן (גם
 את תולים בסוף — בקיצור

 בניו עשרת ואת המן־קיסינג׳ר
 אורי פרעה, הרשע, (אנטיוכוס

 חמלינצקי, עראפאת, אבנרי,
 ברז׳נייב, טיטום, קינן, עמום

 אבו־ פייצל, קדאפי, קוסיגין,
 הלוי בנימין אבו־דאבי, באקר,

(מג התליה עמודי על ואחרים)
 שהם הנפט) של הקידוח דלי

לחירות (סמל ליהודים הכינו

 כמובן (שהוא חרבונה האדם).
 להמן־קיסינג׳ר מושך ג׳קסון)

מדי של הרגל (פשיטת ברגל
 וגולדה נצח ההפשרה). ניות

 מתחבקים, ואסתר) (מורדכי
הש החתול וגם ותרש ביגתן

 פורד ומבויישים. בוכים חור
 והכל־הכל מחייך. הסום צוהל.

מילים. ללא
סוף.

לנצח. הצדק




