
החס ריגשיות, מילים נזיסטית פא תעמולה כל שופעת לכן
 לאומי,״ ״יעוד ואדמה״, ״דם כגון — הגיונית משמעות רות

״מל אדונים״, ״מוסר עליון״, ״גזע ההיסטורית״, ״זכותנו
 — לדת הפאשיזם מתקרב כאן באלה. וכיוצא קודש״, חמת
״המדי הוא שאלוהיה אנטי־מוסרית, אלילית, דת זוהי אבל
״האומה.״ או נה״

שו בעלי־דיעות עם ויכוח אין לפאשיסט הטרור. •
וב״תבוסנים.״ ב״בוגדים״ מלחמה לו יש נות.
 ל־ מגיע שהוא אחרי טרוריסט. ביסודו, הוא, פאשיסט כל

 ולמר־ למחנוודריכוז ״הבוגדים״ את שולח הוא שלטון,
 הוא מילולי. טרור נגדם מפעיל הוא כן, לפני תפי־ע׳ינויים.

ציבוריות. במות על לעלות הזכות את מהם לשלול משתדל
 ״כוג• עם נגדם. לאלימות מסית תמיד הוא
ר להתווכח. טעם אין דים" ו ס עי להתווכח א
אותם. להשתיק יש מם.

 שאינו צעקני, כלל בדרך שהוא סיגנון — הזה הסיגנון
 ״חדקי־ברזל״ הקובע הגיוני, ויכוח של משמעת בשום מכיר

 העליון סימן־ההיכר הוא — להם ללא־תנאי סגידה ותובע
 את לגלות יכול זה, סגנון להכיר שלומד מי הפאשיסם. של

זרות. בחברות גם אלא בעמו, רק ולא מרחוק, הפאשיסט
 די אך אותה. ולפרט זו רשימה להרחיב כמובן, אפשר,

 של ראשון סקר לערוך לנו מאפשרת היא לצרכינו. בה
אשר־בתוכנו. הפאשיסטים

הכנסת פיזור :גרינברג צבי אורי
 הוא השלמה״ ארץ־ישראל למען ״התנועה מראשי חד *ץ

 הרבה מלמדת כשלעצמה זו עובדה גרינברג. צבי אורי
התנועה. של אופייה על

 בני־גילי, על מאד שהשפיע גדול, משורר הוא גרינברג
 אין אבל הלוחמת. למחתרת בשחר־נעורינו הצטרפנו כאשר

 תקופה באותה עוד לאומי. גיבור לא וגם מרשים, אדם הוא
 דאגתו עמדה שבמרכזן עליו, הלצות עשרות בינינו התגלגלו
ובו׳. מסכנות התרחקותו לעצמו, אורי־צבי של המופרזת

 השנים במרוצת גילה צבי ואורי — המדינה קמה בינתיים
 בה. השולט המישטר ועל זו מדינה על הנחרצת דעתו את

 אורי־ תרם רמת־גן, עיריית בעזרת נוח לשיכון שזכה אחרי
מפו לביטאון קסעי־פרוזה קבוע׳ באופן שנים, במשך צבי
 גלי־צחוק. בעיר ושעורר רמת־גן, עיריית ידיטןות שנקרא אר

 וכלל. כלל מצחיקים היו לא אורי־צבי של דבריו אולם
: )107 (גליון 1961 בקיץ למשל,

 (של זה ממצב להסיק אחרים ומלמד לומד אני ״מה •
 אחריר. שאין מסקנא להסיק ומלמד לומד אני לבון)? פרשת
 שלא■ דסוקראנוי מישיטד כל והיא: — אחרת שיכלית מסקנא

 ח נ סב אלא אינו ושלא־בעם־כתיקונו ושלא־בזמנו במקומו
ת ט ל ח ו ם מ ו י ק ס ל ״ הע . ה נ י ד מ ה ו

מסין נעת היא יהודית, מדינה שהיא הזאת, ״הארץ •

 לי־ מישטר שיווי־זכויות, אלה לערכים להעניק
ישראלית? אזרחות כראלי,

מחייה ושטח גיאו-פוליטיקה
 האירופיים הפאשיטטים של ממילות-הקסם חת

 שחייבה היא הגיאדפוליטיקה ״גיאו־סוליטיקה״. היתד, 4\
 שטחים, ולספח לכבוש מחייה״, ״שטח לחפש הגרמנים את

 את לצטט מעניין לכן תושבי־השטחים. להשמדת לגשת ובסוף
 מעין עיקביות, על המעיד אורי־צבי, של מדבריו הבא המשפט

שקמה. לפני שנים שש השלמה״, ״ארץ־ישראל לתנועת מצע
ו להשמיע אוסרים מסויינדם שתנאי־זמן ״אפשר • ק  5 ב

הב ת ו י ם י ל ו פ ־ ו א י ג זכויות ותביעות שאיפות על
 הינתקות במשמעותה אין — מצווה שתיקה או זמנית, לגה
האומה.״ של הגיאו־פוליטית ההבטחה שבמסורת וכל מכל

־ דוגלת זו השקפת־עולם ח מ ־ ב ח ר מ ״ ב  
יח״ ם ושטחים י י ט י ל ו פ ־ ו א י  כ־ לא - ג

מאמריו. ככל כמוטיכים אלא פליטות-קולמוס,
במו ומשתמש במזרח־אירופה, גרינברג, כמו שגדל, מי'

 המינוח מצטט. הוא מי את יודע הזדהות, מתוך כאלה שגים
 144 בגליון ,1964ב־ עוד הכותב. של מקורות־היניקה על מעיד

אורי־צבי: כתב ביטאון, אותו של
ת מבחינה ״כוחנו • י ט י ל ו פ ־ ו א י  (פיתוח וה בשטח ג

ד... עד ובולם חשוב גרעינית) פצצה או מ הע האוייבים גם ל
 גדולה, יהודית מדינה לקיום בוחנו בתודעתם שתהא רבים,
 ויתחילו כנגדנו, והקנאות המשטמה מבולמוס מפוכחים יתפנו

ב מ ב והכלכלית התרבותית להתפתחותם מרצם להטות ח ר
י ת ח  שהוא נבל סמנו, לנגוס רוצים אנו שאין שלהם, ה י מ

.״ ארץ־ישראל איננו . .

מופקר — שמיר ;בוגד - ליבנה
 השל- ארץ־ישראל למען ב״תנועה גרינברג יושכ יום ך•
ועוד. שמיר משה ליבנה, אליעזר כמו אנשים עם יחד מה״ ^

ש לפני אורי־צבי, עליהם חשב מה לדעת מעניין אולי
 של מאמר הנה הרוחני. למנהיגם והפכוהו לתנועתו הצטרפו

 אותו של תשכ״א פסח בגליון ליבנה אליעזר על צבי אורי
):110 (גליון ביטאון,

 ש־ לפני עוד מזלו שנתקפח ותיק׳ איש־מפא״י ״אחד, •
 ליבנה, אליעזר מר ההוא: המושלך החבר — לבון נתקפח

 בכל לה אשר שררה, לשום עוד מוצא כל לדעתי, לו, שאין
״ורעב שאף שנותיו . . .

 (של דינם ודן למשפט קורא היה נורמאלי ״שלטון +
 מדינה שבשום מה על בפירוש שכותבים ואחרים) ליבנה

 — 110ם11זד61ע־31שקורים:> מח זח לכתוב. אסור דמוקרטית
י.״ ת ב ר ־ ה ד י ג ב דברי

אלדד־שיי־כ ישראל
הקדושה״ למען אותם ״להלקות

מהרשק כני
הבמה!״ מן אותם ״להוריד

״ ה ר ו ג ס - ס ר י ה נ ם ״ ו ק מ ׳ ב ס ־ ו ח ב נ

גרינכרג אורי־צכי
בגידה״ למשפט אותם ״להעמיד

)11 מעמוד (המשך
האומות. שכין כיחסים מוסרי עיקרון כל

 ״עם־האדונים״ תורת עוד״, ואפסנו ״אנו תורת היא תורתו
 שאר את לדכא או לנשל הן וחובתו שזכותו נבחר״, ו״עם

 או ״נחותים,״ הם האחרים העמים כי מאמין הוא העמים.
 זכויות להם אין וממילא אומה, אינם בכלל שקורבנותיו

כלשהן. לאומיות
 לבני הבז הפאשיסט, לדמוקראטיה. שינאה •

 הוא כי מאמין הוא שלו. עמו לבני גם בז אחרים, עמים
 את ״מייצגים״ כמוהו, אנשים קומץ עם יחד אולי לבדו,

בהם. לרדות שיש אבק־אדם הם האומה בני ושאר האומה,
 דוגל ולכית-נכחרים, לכחירות כז פאשיזם כל

 כעם״, ״המוכים של ״כחירים״, של כשלטון
עצמו. את כל קודם — כמוכן - הכוללים

 לאדם־עליון. ל״מנהיג״, חייו כל מתגעגע המצוי הפאשיסט
הנו נפשית, הפרעה זוהי כי כאמור, טוענים, הפסיכולוגים

לאביו. הרך הילד של מסויים מייחס בעת
 רק הוא שגם המנהיג, מן חוץ הפרט. שלילת 0
 הפרם לפאשיטט. חשוב היחיד האדם אין האומה, את מגלם
הלאומי. הגוף של חסר־חשיבות תא אלא אינו

להב כדי קיימות המדינה, או האומה, אין
 הפרט. של ורווחתו אושרו כטחונו, את טיח

 את לשרת כדי ורק אך קייס הפרט להיפך,
המדינה. או האומה

 להוליד הוא הפרט תפקיד לחיילים, זקוקה המדינה אם
תפ תמיד ממלאה כלל־לאומית, כפונקציה (היילודה, אותם.

לזי הביולוגיה את המכנים הפאשיזם, של בעולמו חשוב קיד
הפוליטית.) רה

מת הקודמות התכונות ששתי בעוד להגיון. הכת •
ן ייחסות כ ו ת מת זו תכונה הרי הפאשיזם, של תורתו ל
. ייחסת ו ת ט י ש  הסופר כמו מומחים, יש בכך. להקל אין ל

 אינו בכלל הפאשיזם כי הסבורים סילונה, אגינאציו האיטלקי
טכניקה. שיטה, אלא אינו ושכולו תוכן-רעיוני, בשום תלוי

ה היא המוכהקת הפאשיסטית הטכניקה
ש כפי ההגיון. חיסול תוך הייצר, אל פנייה
 הנאצי: שר־התעמולה גכלס, יוזך פעם כתב

העמו האינסטינקטים אל לפנות שוב ״עלינו
ההמונים." של כיותר קים

לנ הבימות שבועונים, היומית, העיתונות אנארנית, חטיבה
דיין.״ ולית דין לית אנארכיה. — לספרות הירחונם אומים,

 ראש״ בן־גוריון, מר על-ידי יבוטל שלא זמן ״בל •
 ה,דמוקראטיה׳ מישטר עוזריו, מיסב וחבל היום, הממשלה

 מוצא אין — הבחינות מכל !— אנארכיה שמשמעותה הזאת,
 ב ק ר ני אנו ממש. הגופני לקיומנו היא סכנה שינוי. לשום
, עלינו תבוא משפחותינו. בין בתינו בתוך ה א ו  תהא והיא ש

נשואת־היטלר.״ כשואת־פתאום,
 הדמוקראטיה - המצב של זה ניתוח ואחרי
והש חופש־העיתונים המדינה, לקיום כסכנה

:התרופה כאה - לאומי כאסון בועונים
ר שלי: העצה הפעם ״ועוד • ו ז י ״ פ ! ת ס נ כ ה
ר ״קרואים • י ח ב : לה הצ ״ ולא י־האומה, ל ! ם י ר ח ב נ
 לבלי הלב, שרירות לפי חיים עכשיו חי שהוא ״העם, •

ה כ ר ד ת ה י ת כ ל מ  למיבצע בדיעבד אמן יענה ׳וס־יום, מ
ה הזמן במהלך ירגיש זה. ה כ ז״ר. ה י פ כ ת ש י ת כ ל מ  מ

אחרת.״ ברירה ואין ובנפש, בגוף לטובתו הוא
 כמשמעו: פשוטו פאשיסטית, להפיכה קריאה היתד, זאת
 וצעיריו, בן־גוריון של דיקטאטורה הקמת הכנסת, פיזור

 של טרור עם יחד גבלס, נוסח מיניסטריון־לתעמולה בעזרת
 (מעניין ״כפייה״. בתוספת ״הדרכה״ — פוליטית בולשת

 בסיפור שהמצאתי מונח באותו כאן השתמש שאורי־צבי
״מדריך״.) התואר את ל״פירר הענקתי בו לעיל, שהזכרתי

 האידיאלי כמישטר הערכים של מקומם מה
ישר עם שייכנס אחרי גרינברג, אורי־צכי של
מלכות"? ל,,עול אל

 מפואר ביטאון באותו שלו, אחר מאמר לימד כך על
שנה: באותה ,112 מם׳ בגלון
. ערביים מיליון ״רבע • . .  הגופני קיומנו שאלת בארץ
 כיום ריבוי־הילודה־הערבית על כתוספת — נוסיף אם היא:
 הומאני״ ״הסכם בעקב ערביים אוכלוסין ועוד עוד — ובבא

 פשוט. הדבר החוץ. מן פליטים״ מיספר ״עוד להחזרת
להתקיים.״ נחדל
 מציעים כיום .120/0 במדינה היוו הערבים כאשר נכתב זה
ל יושבים בהם שטחים לספח השלמה״ ״ארץ־ישראל אנשי
 המדינה, מאוכלוסיית 360/0 שיהוז ערבים, ממיליון מעלה
.507״ מ למעלה יהיו דור ותוך

רוצה גרינברג כי להאמין מישהו יכול האם

ב ו ו ח ל3 ״ נ ״ - ״ ש ב ו ו ן ו ו ס ל ש ■ ה ש נ א ו
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