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מכוזבים
 )16 מעמוד (המשך
 מכל בגין דחה שאותה — סעודית

הנכון. בכיוון צעד — וכל
 מנהיגותו שאת — בגין מנחם

 כ־ ריפאבליק ניו השבועון הגדיר
המצי מן ותלושה ״פראנואידית,

 של המוסרי חוסנה על איום ! אות
 כאשר עצמו את רימה ישראל,״

 ועדת־ יו״ר ארנס, משה את שלח
לאמ הכנסת, של החוץ־והביטחון

 תוכנית־השלום את להביס ריקה,
 שם עורו את הפך וארנס הסעודית,

קדימה״. ״,צעד התוכנית את וכינה
 רוצה איני מדוע כבר, ברור האם
בגין? מנחם של בנעליו להיות

תל־אביב שריק, יוסף

ת כו ה □ז ד ל ו
בי על מתרעמת הקוראת

 (נמר עומר דן של קורתו
 הזה העולם נייר״, של
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 לקשור חשבה ולא ולחברותיה,
 ולא משוררת של כתר לעצמה
לספר. שיריה לקבץ חשבה

 שיריה, את להכיר שזכו ידידיה
 לאור יחד להוציאם שדחפוה הם

ב שנפלה שהזכות רצון מתוך
הרבים. נחלת תהיה חלקם

 הם זלדה של שיריה היום, ואכן,
 ומכל השכבות מכל הרבים, נחלת

 הוא שלה חדש ספר וכל הגילים,
שירתה. לאוהבי חג

כברי קיבוץ מונינו, צירה

זווית קרן
 ממשלת- רוצה בדיוק מה

1 ישראל
 פי־אל־או המכונה האירגון •
 עד מיאוס, מחמת מוקצה היה

 יצחק משר־החוץ הכשר שקיבל
 ויכול וקיים שריר אש״ף שמיר.
בירדן. לשלום אפילו

 עו^בת בזלדה, עולבת הכתבה
 את ומעריכים שאוהבים באלה

 ביקורות שכתבו באלה שיריה,
שזיכו ובאלה שיריה על טובות

זלדה משוררת
שירתה לאוהבי חג

 תל- עיריית של ברנר בפרס אותה
 באלה תשל״ב, לשנת יפו—אביב

 שזיכוה ובאלה אלפר בפרס שזיכוה
ביאליק. בפרס תשל״ח בשנת
 של בהערכה שכתבו אלה ביו
יש בר־און, יעקב :נמנים שיריה

 תמר ראובני, יותם הראל, ראל
 צור, משה גולדמן, מרדכי אבידר,

ועוד. זרחי נורית אלמוג, מירד,
ל נותן עומר שדן בשם כבר
ובהש — זלדה סבתא — כתבה
 גם ליגלוג יש מוזס לסבתא וואה

 משמש הזיקנה גיל גם ופוגע.
לליגלוג• ארגומנט לו

 על שופט עומר, דן שמך, מי
 ״קהל שהם בקביעתך שיריה, אוהבי
 עומר, דן שמך, מי ? משירה״ נבער
 החיובית הביקורת כותבי על שופט

 ש״הם בקביעתך זלדה שירי על
 עולמה מדמותה, להיבנות מנסים

זלדה״? של ודתיותה
 מצטט שאתה המעטות השורות

 משיגות ל״קלל״ כדי שיריה מתוך
 הן בילעם. מעשה — ההפך את

 משהו ומקרינות עצמן בעד מדברות
 כנה אמצעי, בלתי פנימי, מאוד
 שמי יבינו רגישים ואנשים ושירי

מר ב״פיברוק זלדה את שמחשיד
 צריך מילון״ באמצעות ונופים אות

עצמו. את היטב בדוק לבדוק
 מחבריה שרבים דתית אישה היא

 והקשר דתיים לא הם וחברותיה
נפלא. ביניהם
לעצמה צעיר מגיל כתבה היא

 במשך וטען חזר בגין מנחם *
 אינה סעודיה כי ארוכה תקופה
 המיזרח של בגיאופוליטיקה חשובה
 שמונה תוכנית אין עכשיו התיכון.

 מסדר יורדת פאהד של הסעיפים
ישראל. ממשלת בדיוני היום
 את וכל מכל פוסלת ישראל !•

 ב־ ברית־המועצות של מדיניותה
מנ ארצות־הברית וכאשר איזור,

 נופל כרצונה, מדיניות כאן הלת
 נבקש אולי זאת. על גם רוגזנו

 את לנהל מאוסטרליה או מאפריקה
התיכון? המיזרח ענייני

 ללא טענו ישראל ממשלות •
 מילחמווד הן מילהמותינו כי ך,רף
 עכשיו לכיבושים. פנינו ואין מגן,
 בשום להיפרד הממשלה יכולה לא

״כבו או מוחזקים״ מ״שטחים אופן
בתנאי־שלום. גם שים״,

 ארו־ שלום תוכנית שללא נראה
 לקרן- העת כל נידחק כת־טווח

 ויותר, יותר לוותר וניאלץ זווית
והולכים. קשים ובתנאים

תל־אביב יהב, דן
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תור״ יושע, ליקי וולס סין

וולס שחקן־בימאי
תפקיד־חיים

 מדי חופשי באופן גם
 (״מה חיים״ חתיכת ״זוהי
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