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בכייה המיזרחית בירושלים גורמים ״אתם

לסל!״ התוכניות את זירקו - לדורות!

אבנרי, אורי ח״כ של נאומו להלן
משרד־השיכון. תקציב על בדיון

נכבדים. חברי־כנסת תשעה היו״ר, כבוד :אכנרי אולי
| עוד ייכנס אם יהיה נזה (מע״י): ביבי מרדכי |
| חבר־ננסת. |

 בנייה, על זו בשעה לדבר אי־אפשר :אבנרי אורי
ההרס. נגד תחילה לדבר לזעוק, להתריע, מבלי

 הפד באילו בעמנו, דיבוק נבנם באילו נדמה
ל אימצנו באילו הלאומי, לסימלנו הבולדוזר

 הפלמ״חי: השיר את לאומית בסיסמה עצמנו
דינמיט״. ידבר ״ואזי

אכזיב והכפר המערבי הכותל
 ליבנו הספיק לא ועוד המערבי, הכותל אל הגענו אך

 הבולדוזרים, באו והנה — הקדומים הוד חוזיית מלוא לספוג
 הכותל את גימדו יחד, גם ההודייה ואת ההוד את והרסו

ומאובק. ענקי איצטדיון מול לקיר והפכוהו
 מי אותם? הפעיל מי לכולדוזרים? קרא מי

הוא. כמום סוד - ביצע? מי החליט?
 ולרוח־ לאורכה כולה, הארץ את עובר הבולדוזר בולמוס

עומ כי זה, בבית היום דוזקא ראש־הממשלה סיפר הנר, ברי•
 אכזיב, הכפר את הצפון, של פינת־החמד את להרוס דים
לאומי. לגן להפכו כדי

 די איננו לדבריו. עתיק, די איננו היפהפה הערבי הכפר
 תיעלם וכך הדחפורית. הביורוקרטיה של לאיסטניססים עתיק

נעורינו. מנוף פינה הארץ, מנוף לה שניה שאין פינה עוד
 מפוצצים בדרום, מפוצצים כצפון, מפוצצים

מפו מדוע שיודעים לפני מפוצצים במיזרח;
 אם שיודעים לפני מפוצצים; מה לשם צצים,
לכנות. רוצים ומה לכנות רוצים

ל״אל-פתח״! עוזר הבתים פיצוץ
 ההרס הביטחוניים. הפיצוצים אלה כל על נוספו ועתה

לוחמה. כשיטת ההרס צבאי, כאמצעי ההרס כמדיניות,
 צבאי? הניון־ איזה בזה? יש הגיון איזה

כטחוני? הגיון איזה
בנשק האוחזים והסמויים, הגלויים ביטחוננו, כוחות

 על בולדוזר תעביר כנטוב: שר-השיכון
.הממשלה ן . .

 שאני היחידי הבולדוזר זהו :אבנרי אורי
לו. מייחל |

הזאת. בארץ נפלאות האחרונים הדורות בשלושת חוללנו
ל הגנה צבא והמושב, הקיבוץ החדשה, העברית הלשון
 עבריות יצירות הן אלה כל — הישראלי המדע ישראל,

הלאומי. הגאון תפארת אותנטיות, מופלאות,
 כישלון חרוץ, כישלון נחלנו אחד כשטח אך

הבנייה. בשטח - ממאיר
 עמק־איילון, בכביש מולו, ורואה לירושלים, שעולה מי

הת שנות 90 בכל הנה, לעצמו: יאמר לטרון, מינזר את
 — כזה אחד יפה בניין אף בנינו לא החדשה, יישבותנו

 סיגנון ואת הארץ רוח את בתוכו הממזג לנופו, השייך בניין
גם־יחד! והחדש הישן את ,הים־ר,תיכון
ותר רבות תקופות ראתה מולדתנו, ארצנו,

סי־ את כה השאירה תרבות בל רכות. בויות

 נקיפת־מצפון באן יש באילו ;שהיתה בפי ארץ
 למחוק וניסיון העדרות, שנות אלפיים על

 רצו כאילו המולדת; מנוף אלו שנה אלפיים
 העלובים הדפוסים את בכוח עליה להטביע

חס מיזרחית-מיזרח-תיבונית, אירופה מין של
שורש. חסרת דמות, חסרת צורה, רת
 הבא לעיני מזדקרת שהיא כפי ירושלים את לראות די

כיעור. מכל המכוערות קוביות־בטון אוסף — השפלה מן
 עם שוב נפגשנו כאשר ליבנו רחב איך — זאת ולעומת

 שד,יממה זו והדורות, השנים כל של זו המיזרחית, ירושלים
 במשך הדרה, בכל רבב, ללא שנשתמרה זו ביופיה, אותנו

זר! ירדני שלטון שנות עשרים
! ? לירושלים עושים אתם מה

ההכ את רואים אנו באשר ליבנו בובה לבן
המיזרחית. ירושלים של לשיבוניזציה נות

חסרי־תקדים. הישגים השיגו — במחשכים מלאכתם והעושים
אבנרי, חבר־הכנסת :הקטין רות היו״ר

משרד־השיכון! תקציב על דנים
 לשיכון. אגיע אני :אכנרי אורי

ובהצלחתם. בכישרונם מקנאים העולם בכל ...עמיתהם
ב עצמם, החבלנים בלכידת ישירה, בפעולה מצליחים הם

האזרחית. האוכלוסיה דיכוי ללא ובמודיעין, חקר
סבי האווירה את להעביר לפתע החליט מי
 כחפים־מפשע לפגוע ומרי, שינאה לזרוע בם.

 וההרגעה ההרתעה בשם כביבול וכחסרי-ישע,
ב שהתנקמו ומזוייפות שחוקות מטבעות -

 כעולם. דומה מצב כבל בעליהן
מבקשת זאת בכל אני הקטין: רות היו״ר ןן
ר מנזך 11 ב א. לד ש שר לנו . הערה להעיר אפ . . ת י ד ד צ

הדברים. את אקשור אני :אכנרי אורי

 מן נעדרים שבעליו בית בירושלים־המיזרחית, בית פוצצו
 קשר להם להיות יכול לא שכלל רבים, חודשים מזה הארץ
 מבלי דבר, להם להודיע מבלי בביתם. חבוי שנמצא לנשק
ה את השמידו — ועירעור השגה של אפשרות להם לתת
שכנים. בתים בעשרות תוך־כדי־כך ופגעו בית

 משגשג בו אשר האקלים את מייצר זה
תמיד. החבלן

 שר־ד,שיכון אבל במישרין. לכך אחראי אינו שר־ד,שיכון
 בממשלה, יושבת שוחרת־השלום ומפלגתו בממשלה, יושב
שר־ד,ביטחון. במפלגת גם תשב מעט ועוד

הת יחד ובולם והמיוחדים, המרהיבים מניה
ארץ. של אחת לשלימות מזגו

האמפיתיאט ההלנים; עיקבות ימי־האבות; של השרידים
 של והכנסיות הפסיפסים הרומאים; מימי קיסריה של רון

 הארמון הכליפים; ראשוני של הנהדר מיסגד־הסלע ביזנטיון;
 הצלבנים של החסונים המיבצרים ביריחו; בית־אומייה של

 המיג־ עכו; של הנהדרים וחומות־הים וכרך־מואב במונטפור
ה מימי חומות־ירושלים הממלוכים; מימי רמלה של דל

ה בנייני ואף שעברה, המאה מן מיגרש־הרוסים תורכים;
ארצנו. הם אלה כל — הבריטים של שלטון

ארבה כמו קוביות-קוביות
 אילו ? אנחנו הוספנו מה - אלה כל ולעומת

 להעיד יבלו בניינים אלו היום, הארץ הוקפאה
ב להשתוות האדריכלית, יצירתנו פאר על

 ולהשתוות ולשער־שכם, לביפת-הסלע יופיים
ולצה״ל? לקיבוץ וכמקוריותם בחשיבותם

 שהיתר״ היפה הארץ את זוכרים עדיין דורי בני אפילו
 מכוערת פרטית בנייה של קוביות־קוביות שכוסתה לפני

 הארץ, ברחבי שבעתיים מכוערת ציבורית ובנייה בתל־אביב,
 הר־ ממורדות בה, טובה חלקה כל ואכלה כארבה שפשתה

 אליה הגענו כאשר יפה כה שהיתר, — באר־שבע ועד כנען
מלחמה. בסערת

 ה־ בצמרת מכרסמת באילו לפעמים נדמה
ה של לדמותה כמוסה שינאה הקיים מישטר

 בבוקר המתעורר המיזרחית, בירושלים עתה הגר אני,
 אדמת־ד,בתולין את המיישרים הבולדוזרים טירטור לצלילי

ליבי! את קורע צליל כל — והר־ד,זיתים הר־הצופים מול
 עושים אתם מה ? השר אדוני עושה, אתה מה

? לירושלים
 הקיסרית שם עיר־הנצח: בבניית קשורים רבים שמות

 של ושמו סוליימן השולטן ושם עומאר, הכליף ושם הלנה
סטורם. רולנד סר

 באיש לעד, ייזכר שמך בי רוצה אתה האם
 ירד נוף את שהשחית לדורות, כביה שגרם
תקנה? ללא שלים

 לתירוצים, זקוק הכיעור אך לאמתלה. זקוק אינו היופי
כאלה. חסרים אינם ולעולם

 לנו נאמר קוביות, של בצרעת ארצנו עור כוסה כאשר
 זה העולים. המוני את במהירות לשכן אחרת דרך אין כי
 היו. לא ומעולם סתירה, אינם ויופי יעילות נכון. היה לא

האמיתית. הסתירה הנה — ויופי שיגרה ויופי, ביורוקרטיה
אומ — הממשלה בשם באוזנינו, ומשמיע השר בא היום

 ירושלים את מייד ליישב מצידו הסתייגות־מה עם נם
יהודים. בהמוני המיזרחית
דחיפות? איזו כאן, יש חיפזון איזה אולם

 אנחנו חיים האם מדיניות? הכרעות יכריעו השיכונים האם
והשלישית? השנייה העלייה בימי ומיגדל״, ״חומה בימי

 במכשיר הביעור פוליטי, כמכשיר הכיעור
אס זוועה זוהי - והתנחלות התבססות של

כאחת. הגיונית ופירכה תטית
לסל!״ התוכניות את ״זירקו

ומת זועק אני אותך, מזהיר אני השר, כבוד
 את תשתיתו אל בירושלים! תפגעו אל ריע:

!ארץ־ישראל של עיר-הלב הניצחית, הכירה
 ציפוי עם התוכניות, את לסל זירקו הבנייה, את הקפיאו

 ל־ טפלות תוספות ושאר האבסורדיים, וד,קימורים האבנים
 שר־ של סקירתו בחוברת המופיעים הציורים בנאלית. שיגרה

תיאט של מיזרחית בהצגה גרועה לתפאורה דומים השיכון
שנה. שלושים מלפני אהל רון

 להכין ובעולם, בארץ הבנייה לגאוני קיראו
 וכחרדת־קודש כיראת־ככוד שתקרב תוכנית
האת הדורות, כל של יצירה לבוה זה, לאתגר

ירושלים. ששמו: העליון גר
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