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זקס פרופסור
הסשורר חיי

מכחכים
 )50 מעמוד (חמשו

מע מוסר קל כשבגד ״*ד קטע
וכחל מזרח־תיכוני וערב 1 ליה
ושו מכחיל חדרה בפינות / חל
 / מתוסכל שקם מקרי גבר / קע

שונ עם ונמנה טוב׳ ,יריב אומר
איה.״

ב לראשונה הסונטה כשהופיעה
 טיל־ הארץ של הסיפרותי מוסף
 הזה להעולם מור הדסה פנה

כשנש עליה. הוא שהשיר וטענה
 בנוי שהשיר הבהרתי כך על אלתי

שו מנשים התרשמויות שברי על
סאטי הוא שהשיר שבמידה נות׳
 על רק לא היא הסאטירה הרי רי,

וה הצביעות על גם אלא האשה,
 מקרי*. .גבר אותו של פחדנות

להיפך. התרברבות. שום כאן איו
מ ואני שלי, מכרה היא הדסה

נו טעותה־טעותכם אותה. חבב
 דברי של נכונה לא מקריאה בעת

 לא מהערכה ליתר־דיוק או שירה,
 המשורר חיי בץ הקשר של נכונה
הגול הרכילות החומר.של (שהם
ה הספרותית. היצירה לבין. מית)

 אכן בצפון המילחמד, כי ,ידעת
 אלא נבואה, זו היתה לא תיפרוץ.
 הממשלה עמדת ניתוח של תוצאה
עצ את שתימרנה האחרונה, בשנה

קיצו- ולעמדה סתום למבוי מה

 מפ״ם, מחברי רבים כמו שלא
מיו היתד. שהמילחמה סבור אני

לסופה. ועד מתחילתה תרת
 מהלומד, ישראל ספגה במילחמה

ש מחיר ופצועים, בהרוגים כבדה
פעילו שנות כל במשך שילמד, לא
 מפריכה זר עובדה אש״ף. של תו
כאי וחבריו בגין של התירוץ את
ונו הכרחית היתה המילחמה לו

 זקנים אזרחים, הרג למנוע עדה
זה. אווילי נימוק לדחות יש וטף.
 ד.סיכ- לפיתרון אחת דרך רק יש
הדיו לשולחן סביב לשבת — סוף
 התיאוריה אש״ף. נציגי עם נים
 לחסל אפשר כאילו מנהיגינו של
 צבאית, מכה על-ידי הטירור את

 רק שתביא כוזבת, תיאוריה היא
העמים. בין השינאה להעמקת

העמקים שער נאור, ישי

 בימי מאתנו ;זל שהאו;נ מה את לעצמנו החזרנו אנוו לרח האויב
?;דינו. ?לה וירושלים העצמאות, מלחמת

מנהר ורחבה גדולה ארץ ולפנינו עומדים אנו הזה העצמאות ביום
רום.בד סיני מדבר קצה ועד בצפון הסךמון ומהר התיכון, ה;ם ועד הץ־דן

 העולם בכל ליהודים לבניה, קוראת הזאת וןז;פה ה?דולה והארץ
לאו־צם. 0ה?ני שבים שבה שנה הוו השנה נא תה;ה בה. ולגור אליה לבוא

אצבעוני ידידכם
״אצבעוני״ של סירסום דף

קורא לא העורר

אי ואף סור, הדסה על אינו. שיר
מוז מיומנים שירה קוראי עלי. נו

הוורוד. בספר זאת לוודא מנים
ירושלים זקס, אריה

ע91ש לא ,אצבעו!
אי לילדים חעיווון עורך

 לסגו• עיתונים קורא נו
גרים.

הצו בתנועת בוגרים כמדרכים
עי שבוע מדי מקבלים אנו פים,

ליל המיועדים ושבועונים תונים
דים.

פתח העצמאות יום של בשבוע
 שקיבלנו, אצבעוני גיליון את נו

יל אלפי זאת שעשו כשם ממש
 בית- של הנמוכות בכיתות דים

 ב- לגלות והופתענו היסודי, הספר
הב השורות את מאמר־זזמערכת

נ מחיילינו רבים .אלפים אות:
 (מילחמודהעצמ- במילחמה הרגו
נל מארצו גדולים וחלקים אות)
מאיתנו. קחו

 רבה מכה באוייב היכינו .ואז
בל ימים שישר, במשך בשלישית,

ל החזרנו ואנו ברח. האוייב בד.
 מאי- גזל שהאוייב מד. את עצמנו

וי מילחמת-העצמאות, בימי תנו
בידינו. כולה רושלים

עומ אנו הזה .ביום־העצמאות
 — ורחבה גמלה ארץ ולפנינו דים

 מהר הים־התיכון, ועד הירדן מנהר
 מידבר- קצה ועד בצפון החרמת

בדרום.״ סיני
שו קריאת אחרי נותר, לא לנו

 כך על להצטער אלא אלה, רות
 לקרוא טורח אינו ני אצבעו שעורך

.למבוגרים עיתונים גם . .
דרור, אלכם,
לילי, טובה,

ואסף, רות
הצופים, קומונת

ירושלים

מינתדח מירדזמה
להע הביאה המילחמה

תח ואינה השינאה מקת
למשא״ומתן. ליף

 לפני שבוע בגין נאם כאשר
 השאר: בץ אמר הוא המילחמה,

 היתד, מילחמהז שתהיה אמר מי
הכחשותיו למרות היתממות. זו

מ ה י 1 ר
 חיוביות תגובות מאוד מעם

מ דף פירסום אחרי אלי הגיעו
ראו בהתמדה מעריב. בעיתון ספרי

באש. הארץ עיתון פתח לציון יה
מא של בתדירות עקרים מטחים

 קל מנשק לעברי נורו ליומיים מר
שות עדיין הכבדים (התותחים

, קים.״).
 והעץ התפוח בשם קצר טור

 תוך כחלוץ, הוקיע בנזימן, למר
 זבות מחוק פוחלסת התעלמות

!היוצרים
 הועתקו מרשימתו שלישים שני

 להם, שיש ונראה ממעריב ישירות
 המציינת אינדיקציה לעיתונאים,

 עי- פרי את קוראים אנשים כסה
 עיתונו. דפי אל ספרי י כל את יגניב שבכה בנזימן חושב אם סם,
סועה. הוא

ן ה״תולעת״ למה אבל תפוח, לרגליו עץ, יש אמת,
 דנקנר מופיע יומיים, אחרי התפוח, את התולעת תכלה ובטרם

היווני. מחובה ל״בובולינה״ אנאלוגיה עימי ועושה
 .הירושה״ עם בקורה בקיאות מגלה זה עיתונאי היה אם
 של בכתביו מגלה שהוא כמו ממני) יותר בה נברו וחבריו (שהוא
(כל נזרקה אכן שהעצם לדאבונו נוכח היה קאזנצאקיס, ניקום
 !קיימת עדיין .זורבה״ בידי חזרה למושכה והאופציה שונו)
ממעריב. שכרי על בהרבה עולה זו עצם של ערכה

ראשון. יום בוקר, ויהי ערב ויהי
 מתוך בעיניים לד, והבטתי בושם הרה של מזלה איתרע

 המיתר הצטרף טרפו על נץ כמו השבוע). (יומן הקטן המסך
למקהלה. השלישי

בי עוררה קליני, עניין הוא אצלה שהשינאה זו, עיתונאית
בחורה על וארם בוץ לשפוך המסוגלת אשה כאחד! וחמלה בוז

 בישיבה חטאה שכל הזמר) מועדון תוכנית שרון, (שר׳הלה חיננית
לקוראים! ולא לרופא קליינט היא עבריים, שירים עם פסנתר ליד

 אנטי- (מיסמך אבי על ענק חנופה מאמר בזמנו כתבה בושם
לתל״ם בחירות לכרזת שהפר באמת) שמכירו למי מובהק, דייני
 כוסות כמה לציין שכחה רק שם, סיפרה היא הכל מכן. לאחר

שא... על דיין מיש&חת אצל כן לפני לגמה קפה הד
המיקצוע. ברזי פרק ללמדני יחד חברו והרשע העצלן הכסיל,
אבוא בהתנדבות, אחת מילה יכתוב משלושתם אחד כאשר

לשכר־סופרים. בצע בין מבדיל מה אותם לשאול
נהלל די?, אהוד

ע ו צ ק

דיין מגיב
שכר־סופרים

►

 הי- שיכולה בלתי־מתפשרת, נית
 ב- רק פיתרונה את למצוא תה

מילחמה.
 הישראלי בשגריר ההתנקשות

 שקוף תירוץ רק היתה בלונדון
 שהיוותה האופוזיציה, לפתיחתה.

 לפני בגין לממשלת חלש יריב
 שלו הקו לפי התיישרה המילחמה,

לר אפשר המילחמה. שפרצה בזמן
 ה* בתהליך נוסף סימן בכד אות

בישראל. הקהל דעת של היימנה

ל י ם1ד ,!!,מ י ר ד

ב״אל־על״ שקורה ממת
משהו. להשיק אפשר

 חוסכת בשבתות על אל־ עבודת
דולרים. מיליוני לקופת־ד,מדינה

 מיליוני כמה השאלה: נשאלת
 אילו למדינה חוסכים היינו דולרים

 ו בשבתות עובדים היינו כולנו
בוי־ברק שיכק, שמש?
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