
פרשננו (ר׳ הפירמיד״ה פירוש
:הגכוה הדבר) יודע המדיני

 — ראש-ממשלת״ לב ״ויתרונו
 ״גבולות — היא? ולמה ובצדק.

ה ״ויאמר כהגדרתנו. בני-הגנה״
 בהגדרתנו. לראשונה — נשיא״

 לב-כל נא יתרונן — לב״ ״ויתרונו
ה הדברים לשמע ישראל וכל-לב

 זה דבר נשיא אמר שלא אלו.
ה אחת. פעם אלא מעולמי-עד,

 פעם פעמים. שתי — הזה לילה
ב בסן־קלמנטה ניכסון — אחת
 תשע-מאות-שיבעים־וארבע - אלף

 קארטר — פעמים שתי למניינם.
 תשע־מאות־שיבעים־ושבע - באלף

 ״גבולות למנייננו. היום — למניינם
 שתי הזה הלילה — בני־הגנה״

לב״. ״ויתרונו — פעמים

 הכתו״ש פירוש
בוושינגטון) כתבנו (ר׳

 שמש בין :פשיטא — ערביים״ ״עת
 :פירוש — ערביים״ ״עת ונופל. עומד

 פירוש: — ערביים״ ״עת קשה. עת
לי ״ויסעדו הערביים. של עיתם
 ״ויסעדו ויאכלו. :פשיטא — בם״

 לליבם. סעד ויתנו פירוש: — ליבם״
 סעד ויתנו :פירוש — ליבם״ ״ויסעדו
 עת ליבם ״ויסעדו מידידותם. מליבם,

 לעת גם קשה, לעת גם — ערביים״
 אדמת שמן עליית לעת גם שקיעה,

הא לנו יתנו הזו לעת גם ;הערביים
הכ מידידותם מליבם, סעד מריקנים

 — ועובדה העמוקה. ממחוייבותם נה,
מכו והגדול מסיבה״. הנשיא ״ויכנס

 הארץ כל מכובדים ״ויבואו — לם
 בתוכם״. כקליאופטרה והמצחקת

 קליאופטרה מצרים. מלכת קליאופטרה
אוהל- תבוא קליאופטרה סאדאת. ולא

. . . ו " נ י נ פ ן חידרש ל  מרענ
ריעה הפורט ה רחבה י ר י ד נ  ו

מ המציאות את הממזגת ו הי
ת י מ ו ת י י נ דר  המוסר עם המו

י מנ י של העל-ז א י ב  ישראל נ
 התנ״ך טל החיה בשפתו כתוב

ת המשליכה רו  ׳תיקווה של או
 הבית בתקופת ישראל אר? על

ת השלישי ר צ ו י  פרספקטיבה ו
ה כנה נ ו כ נ  בכל אמונה של ו
ו מתרחש אשר נ ו ל נ ב  כחלק ו

יסית מההתרחשות  המדהימה הנ
ן טל ו י צ ' ת ב י " החדשה ש . . .

 הברית ארץ אל ראש־ממשלת וייצא היום ויהי
הבית אצל ויבוא הנשיא: דבר לשמוע הגדול
הו הלבן ם ויקבלו חי ט  ישראל זכאי הנשיא ויאמר מ

ראש־ממשלת לב ויתרונן בני־הגנה: לגבולות
ויאמרו ערביים עם ליבם ויסעדו בשלום: ויען
פתע ויקרא וביטחון: שלום רעהו אל איש

 בת־ לו ויכר ביניהם דבר לדבר רעהו אל הנשיא
קוניו: תת הנשיא וידחה ז לאקוודו־ כפירים מ

ויחייכו שמוע: אבה לא למיצרר ואף רנים
 ויקראו האשפים שיתוף במשותף וידחו השניים
מה בזמנים לוועידה כו סי  הנשיא ויסבר הכולל: ו

 ראש־ממשלת: ויודה והדדי וזורם פתוח שלום
הל ראש־ממשלת ויסעד  מכובדים ויבואו שגרירו או

חקת הארץ כל צ מ ה טרה ו אופ ויכנס :בתוכם כקלי
הכו אל בזמנים נסיגה ויאמר מסיבה הנשיא

ראש־ וייצא בני־ערובה שחורים ויחטפו לל:
בסדר: הכל ויאמר העיר מן בהחבא ממשלת

 דבר פנינו. תשחר מצרים מלכת נו.
 סאדאת. עם ולא קליאופטרה עם לנו

 עם ולא קליאופטרה עם לנו משא־ומתן
 קליאופטרה עם לנו שלום סאדאת.

סאדאת. עם ולא

 חבתמנד״ו פירוש
המיוחד) המדיני כתבנו (ר׳

 לראש-ממשלת — לו״ ״ויכר
 הלא — ״בת-זקוגיו״ היהודי,

 של האהובה בתו איימי, היא
 הוא. קל דבר ולא הגוי. הנשיא

ר מ א רר בבר ו שו מ מי ה איי ב- ״  זי
גמו צדקת היתה רונה-לברבה

לחבימא. ודי רה״

 לאומי מקור (ר׳ המקר״ל פירוש
מירושלים רב־דרג)

 — ראש-ממשלת״ ״ויודה
 נכתב השיבעים־ושיבעה ובתרגום

 ללמדך לראש-ממשלת״, ״ויודה
 ראש-ממשלת משהודה שיותר

 בשם הנשיא הודה — ישראל בשם
 שהסביר י למה ■כך וכל העולם.

 מהותו מהי לנשיא ראש-ממשלת
ה הודה, אף וקיבל, שלום. של

 ז מהו שלום שהרי בנוסחנו. נשיא
 פתוחים שהגבולות : ״פתוח״ —

 שהאנשים :״וזורם״ ומפותחים,
״וה זורמות, והסחורות עוברים

 הנה- פתוחים שהגבולות : דדי״
פה-ושם עוברים ושהאנשים והנה

 הלוך־וחזור. זורמות והסחורות
 ובידו ראש-ממשלת שבא ולפי

(טי שאמר מלכתחילה, זה נוסח
 השלום וזורם ״עובר ח׳) כ״ב לים

 פתוח נייחלה אליו — הנכסף
 ארצות-הב- שקיבל הרי והדדי״,

 בפחות יסתפק ולא נוסחנו, רית
 ניצחון שזהו ספק ואין מכך.
 העיק- למדיניותה וחשוב גדול
מאז-ומתמיד• ישראל של בית

 עיתונאים. של — מסיבה״ הנשיא ״ויכנס
 ״בזמנים״ ישראל. של — נסיגה״ ״ויאמר

 ״אל מראש. קבוע לוח־זמנים על־פי —
 בשי הקרוי השלום, אל בדרך — הכולל״

 מובא הלא זה וסיפור כולל. הסדר גויים
 הישנה־ כותרתו תחת ט״ז, בטילים כבר

 הידועה האגגי רוג׳רס תוכנית של נושנה
 ״ייסוג ל״ה) (פסוק מצאנו ושם לשימצה.

 הכולל.״ ובא קלים והתיקונים לבטח ישראל
 הוא. לרעה — יש הבדל ואם אין. והבדל
 וכאן ביטחון, מלשון ״לבטח״. נאמר ששם

 וכאן קלים,״ ״והתיקונים נאמר ששם נשמט.
 נמצינו לא ששם כליל. התיקונים נעלמו

 דחוק והזמן נמצינו וכאן בזמן לחוצים
 שואה עלינו להתרחש שעומדת ואת עלינו.

 שנאמר כאן, מצינו כבר ההם כבימים זו
 לאקוודורנים כפירים מתת הנשיא ״וידחה

 קודם עוד שהנה, שמוע.״ אבה לא ולמיצרר
 כבר בשנית, הרשע רוברס מכת הנחתת
 מכות שתיים עלינו להפליא הנשיא מזדרז

 :בכלכלתנו פוגעת האחת — מקדימות
 לאקוודורנים״ כסירים מתת הנשיא ״וידחה
 לא ״ולמיצרר בביטחתנו. פוגעת והשנית

 ולהזהירך וללמדך לד לומר שמוע.״ אבה
 זדונית יד אלא כאן, המיקוח יד שלא

וזוממת.

המקדיפלככ״י פירוש
הידוע בכיר) דיפלומטי מקור (ר׳

 בתול- זה אדיר פרק עלינו טוב וכמה
 שבספר ט״ז העגום הפרק על דותינו
 השניים״ ״ויחייבו פה שהרי זה. טילים
 ״וידחו״ פה שהרי העם.״ ״ויתעגם ובט״ז
 שהרי מרה.״ ויזעקו ביגדם ״ויקרעו ובט״ז

 אותם.״ ״ויצוו ובט״ז ״במשותף״ פה
במשו וידחו השניים ״ויחייבו פה שהרי

האש ״ועל ובט״ז האשפים״ שיתוף תף
 הכל דוחים פה שהרי יסף." לא פים

 דבר. הסכימו לא ובט״ז האשפים שיתוף
 ״נסיגה פה שהרי — כך על ויתירה
 ישראל ״יסוג ובש״ז הכולל״ אל בזמנים

 ובט״ז פה שהרי קלים.״ והתיקונים לבטח
 לפי — ״בזמנים״ שפה אלא ;נסיגה

 דבר לפי בשעתו, דבר לפי בעיתו, דבר
 ישראל ״ייסוג ובט״ז אופנו, על דבור

 מה ייסוג מיקרה, בכל ייסוג — לבטח״
 ב- שהרי האחוזים. מאת ייסוג שיהיה,

 עלינו שהגביל — קלים״ ״והתיקונים ט״ז
 ישראל הוגבל לא ופה תיקונינו, הרשע

 כשסיים הכתוב עשה ויפה בתיקוניו.
 למעלה לא אם בסדר,״ ב״הבל דבריו

מזאת.

 שליחנו (ר׳ השלהב״ת פירוש
בארצות־הברית) המיוחד

 — בגי-ערובה״ שחורים ״ויחטפו
ולענ לזאת מה השאלה ונשאלת

 שלא הוא, שלענייננו וברי ייננו.
ה ומן כך. סתם הכתוב זאת ציין

פר במעשם שחורים חשפו סתם
 ״וייצא ולפיכך האמיתי, צופם

ה מן ומחוזק חזק ראש-ממשלת״
עניין.

החונ״ק פירוש
מבוסטון בניו-יורק) חוגים (ר׳

 נהורו או סגי — בסדר״ הכל ״ויאמר
 הכוונה. בסדר לא הללי ויאמרו ויחלוקו.

 והללו הכוונה. בסדר הללו ויאמרו
ה אלא בסדר, הכוונה גורסים שבללו
ט ידעו ולא בסדר. לא ' מטרה  להחלי

 ראש־ דבר שמוע ויטתינו דבר. וחצי דבר
ככתוב. בסדר הכל ויהי בחירתי ממשלת

 החומ״ה פירוש
מהימנים) חוגימ (ר׳


