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!עמי־ערב אבי־שושלת )1
קי )10 נוודים! לעם בת )5

 !רוח־אימים )11 ;בדרום בוץ
!קטן מאור )14 !טרף עוף )13
ממעמקי הוציא )16 פחד! )15

בטל מדיני פרשן )18 הים!
 הידוע שירו )20 ;(ש״מ) וויזיה

 העיברי! בשמו קיפלינג ר. של
 מיוחד מיבנה בעל מסגד )21

 !ידית )22 !הרחוק במיזרח
 אביון! )25 כתובת־קעקע! )24
 !הבאה העברית השנה )26
ש לאחר שנפלט מאכל )28

 קרוב )31 שמש! )30 נאכל!
 !ברוסיה נהר )32 !קרבת־דם

 יתד )38 !חרון )35 !עזרה )34
 החומר )39 לרסן; המחוברת

 !הגולגולת חלל את הממלא
 )42 מסין! שמוצאו משקה )41

 (ר״ת)! ישראלית ספנות חברת
 רעדה, )45 זכרון; עמוד )43

 ;בפנים מזדקר )47 ;חלחלה
 קין; גורש אליה הארץ )48
 למידת נוגדת — מידה )50

 )52 ;כיוון מורד, )51 ;הרחמים
 ;בורמזיים לשמות קידומת

 הוטל )57 !בא״י ראשי רב )54
 מאור־הגו־ גרשום רבנו ע״י
 )62 ;לאדון פונים כך )61 !לה

 לעליה המשמש בשיפוע קרש
 )65 !נוכרי )64 !ירידה או

 בקא־ שלנו האיש היה מרגל,
 !בגינה כלי־עבודה )66 !היר
 )69 ;ויפת שם של אחיהם )67

 מעסקני )70 ;בחוזקה היכה
 סמיכות, )72 (ש״מ); ״המערך״

 אחרי אחד דברים הערכות
 בי״ס )75 ;חטיבה )74 ;משנהו
 הוא )77 ;בירושלים לבנות
ל החמישי הגיס את הביא

 ■שעת־ )81 ;גיס )78 ! טרויה
 !פעוט )85 !נמצא )83 ; לילה

 מאד חשובים אנשים )86
 )89 בבקר; הגבר )88 (ר״ת);

 בגוף איבר )91 !קומפלימנס
 האיברים מן הוא גם — האשה

בעת הלהבה )93 ;הזוגיים
 מיש־ מכל ישמור )95 ! שריפה

 !התווים בסולם תו )96 < מר
 )100 ;הלילה במשך שוהה )98

 !איטלקי ריקוד )104 ;בבקשה
 סופרות אחיות שלוש )105

(ש״מ). אנגליות

:מאונן•
 בן־ )2 בדרום; מושב )1

 הבל )4 !גוש מטיל, )3 !אדם
 קידומת )6 מנוזלים; העולה

 ; ממשלה שילטון, )7 !הולנדית
 )12 !הפסק )9 !יפני מטבע )8

בגוף! מועגל חלק )15 מס!
לחי — אות בתוך נקודה )16

 ידו; הושיט שלח, )17 זוקה;
 ־ באי־ )20 ;שאלות שואל )19

 של ספותית יצירה )21 טיות!
 !נאיבי )23 !ברקוביץ ד. א.
 מכרות מקום )26 !פעוטות )24

)29 ;בן־משפחה )27 !נחושת

 כתב־ )30 ;בצרה עזרה הצלה,
 )33 בכתב; הסכם, התקשרות,

 )34 ;(ר״ת) חטיבה מפקד סגן
מכשיר.למצי )36 צבאי; בגד
 נקי )40 ;מזוין )37 ;כיוון את

 בעיקר — מידה )41 מחשד;
 שם )46 ;שניים )44 ;בפרסות
 ים; סובבת יבשה )47 ;אלוהים

 וחשבון דין )50 מצוקה; )49
ל כאישור ניתנת )53 (ר״ת);
 — משניים אחד )54 ; תשלום

 )55 ירושלים! חרבה שעליהם
 :תיווך )56 ;הימור של סוף
 שמים בין נמצא )59 סוד; )58

 העיר שלחופו הים )60 ;וארץ
ב לאחרונה שהיתה בפולין,
מת )63 ;אגודה )62 ; חדשות

 שהמירו היהודים )66 ; כופף
ה בימי כפייה מתוך דתם את

ה )68 בספרד; אינקוויזיציה
 בוא עד חורף, שנת הישן יונק

 עליו )73 בתוך! )71 האביב!
 אדון )76 הנוצרי; ישו הוקע
(אר הספר איש )77 ;פולני

ב מבושל מאכל )79 מית);
 אומן )82 כאן; לא )80 אדים;

 שמתחת השקע )84 הבישול;
 במו־ עיר )85 ;הידיים לאצילי

להג כלי )90 ;שנון )87;נאקו
 ;במקהלה נשי קול )92 ; שה
 שולחן על חגיגית לתאורה )94

אמריק מכללה )101 ;אוכל
מפ )103 מחפש! )102 אית;

בים. ליג

מכוזבים
 )8 מעמוד (המשך

באל הוא (והמדובר ככולם רובם
ל בהתאם משתייכים, רבים), פים

 קוראי ציבור על שלכם, סקרים
 ולו מקום, יש לכן הזה. העולם

מיני סיקור לתת זו, מבחינה רק
 השחמט בשטח המתרחש ■על מלי

 ובשנים — יהודים ובעולם. בארץ
 תפסו — ישראלים גם האחרונות

 בצמרת נכבדים מקומות ותופסים
 לעם כבוד הנחלת תוך העולמית,
 שמיכתב היא, תיקוותי ולמדינה.

 גישתכם לשינוי במשהו יתרום זה
לשחמט.

 שחמנו, אמן כנען, משה
רמת־השרון

בגס אקדח
ב שפורסמה קריקטורה

 המשמר״, ״על מפ״ם יומון
 אגודת- בירחון הועתקה

יעקוב״. ״בית — ישראל
 שהרי ליחה. נס שלא קריקטורה

 אנשי יתבעו הכנסת פגרת אחרי
החוק תיקון את אגודת־ישראל

 פיר־ שהוא מה והשבעים). השישים
 שלו. הדוקטורט של העתק היה סם
יפר דוקטורנט או דוקטור כל אם
תי — ספר בתור חיבורו את סם
 מחקרי־זבל של מגיפה עלינו פול
עומר). דן (ראה תולעי־מדע או

 שאינם וחבריו, צרפתי לעומת
 חיה אחת, שמית שפה אף יודעים

ש מרצה בר־אילן באוניברסיטת
 )1( :שמיות שפות חמש לימד

 וארמית ארץ־ישראלית ארמית
 סורית )3( אוגרית! )2( בבלית;
(״כור חדשה סורית )4( ;עתיקה
 דויד — שמו חבשית. )5( ; דית״)

 לא מרצה דרגת ואפילו ז״ל', כהן
 מדריך שהיה לי (נדמה לו נתנו

 בערב (אגב, מורה). ואחר־כך
 שש או חמש ימלאו ראש־השנה

 אחר, מרצה אצל גם למותו). שנים
 כמה למדתי אבינרי, עידו ד״ר

 מקראית, ארמית שמיות: שפות
וער חדשה סורית עתיקה, סורית

לתקו מעברית לבד (כמובן, בית
והפ אבינרי כהן בעצם, פותיה).
למע הם, פולוצקי יעקב רופסור

ב היחידים המומחים שלושת שה,
 כורדיסתאן. יהודי של לשפתם ארץ
שלושה. עוד אולי יש העולם בכל

המישמר״ ב״על התורה גדולי־ מועצת
7 יהודי מיהו

 ניתר הסדרת ואת יהודי״ ״מיהו
ה האקדח אכן, וכר. חי־המתים

שוב. פועל מאיים
ירושלים לוי, יהודה

 כופה גדולי־התווה מועצת !•
 של בקריקטורה — דעותיה את
גלופה). (ראה המישמר על
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האקדמי סעודם
 במדור פירסום בעיקבות
הזה״ (״העולם ״אנשים״

הע קוראה שולחת ),2240
ל שכתבה מיכתב של תק

 הגדולים החוקרים אחד
העברית. הלשון במיקצוע

ש סופר הנ״ל אנשים במדור
 באוניברסיטת לשעבר סטודנטית

ל החוג ראש על אמרה בר־אילן
 בן־עמי הפרופסור עברית, לשון

 מאוד קשה לנו ״היה צרפתי:
שהצ עד עברה שלמה שנה איתו.
עברית.״ אותו ללמד לחנו
 בחוג סטודנטית הייתי אני גם

 שפרופסור להעיד יכולה ואני זה,
 תפיסה מהיר היה צרפתי בן־עמי

 שלמה לשנה הצטרך לא הוא יותר.
 תלמידיו מפי עברית ללמוד כדי
 אגב, לכך. לו הספיקה חצי־שנה —
 קטן הבדל וזה — צויין שלא מה
 החוג ששם הוא — חשוב אך

 ״לשון איננו בר־אילן באוניברסיטת
 למשל) בירושלים, (כמו עברית״

ול עברית ללשון ״המחלקה אלא
 (כמו זה וצרפתי שמיות״. לשונות
קד צבי מנחם הפרופסור מחליפו,

שמית! שפה שום יודע אינו רי)
מד ספר שום פירסם לא צרפתי

 התקופה עד לא פנים, כל (על עי
בשנות באוניברסיטה למדתי שבה

 הנ״ל וקדרי צרפתי ועוד: זאת
 מאמר או מחקר שום פירסמו לא

בכ בלועזית או בחוץ־לארץ מדעי
 אחר ולא — כהן דויד ואילו לל.
 החשוב הערך את לכתוב נבחר —

ב (״כורדית״) חדשה סורית
האנציק של האחרונה מהדורה
 הוא אף אבינרי יודאיקה. לופדיה
 מאמרים כמה כמדומני, פירסם,

 ובאנגלית. בצרפתית בחוץ־לארץ
ב הסטודנטים כל לתדהמת והנה,

 החוג ראש החל עברית, ללשון חוג
 במישרתו בהדרגה לקצץ לשעבר

 בר־ אנשי אך חלה, כהן כהן. של
 לו, בהתנכלויותיהם המשיכו אילן

 סולק ואחריו מת. הוא ולבסוף
מהאוניברסיטה. אבינרי

 כצרפתי, שאדם הדבר מגוחך
 היא השמיות לשפות שתרומתו

 הוא .0.001,)ף — ולעברית אפס,
 ואילו עברית, ללשון החוג ראש
 (ויש אבן־שושן כאברהם אדם

 בהתקדמות מהפיכה שחולל עוד),
 ואין העברית, הלשון של המחקר

ב לעסוק יכול עברי בלשן שום
 במילר להשתמש בלי הלשון מדע

אפי אינו הוא — שפריו ושאר ניו
!אוניברסיטה באיזו קטן מרצה לו

 מטפח יותר חשף כבר עומר דן
 תל- באוניברסיטת מהשערוריות

 עד ויחקור .שימשיך כדאי באביב.
 ובכל בבר־אילן נעשה מה הסוף

האחרות. האוניברסיטות
 שמי, את לציין בלי חותמת אני

 עבודתי מקום ואת כתובתי את
 אבי בנפרד). לכם שלוחים (אלה

 זוטר הכי לסגל בסך־הכל שייכת
 מתי יודע ומי המיכללות, באחת
 לפרופסורים קביעות. לקבל אזכה

ארו יד יש בר־אילן מאוניברסיטת
 מקום בכל להזיק .יכולים והם כה׳

בארץ. אקדמי
 לשעבר סטודגטים

בר־אידן באוניברסיטת
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