
!קאניבאליזם
הקבלה לערוך לעצמכם מרשים אתם איך

המשורר בין — )1638( הזה בהננולם —
שהיתר. הקאניבאלית לבין אלתרמן, נתן

ישראליים חיילים של כבדים לאכול מוכנה
סוקאן? פדואה —

 בא ואיני אלתרמן, של מחסידיו אני אין
התקומם משהו אך עלבונו. את לתבוע

 הפתיחה למיקרא בי
 על לכתבה שלכם

שי של הפרוטוקול
שר עם טוקאן חת

דיין: משה ך,ביטחון
 אלתרמן שהיה ״מה

היהו היישוב עבור
המנדט, מתקופת די

המשור כיום מהווה
פדו־ שכם, בת רת
לפלס טוקאן, אה

פזור־ בכל טינים
״תם . . .

האומנם?
 אי־פעם בתב האם

 של כבדים לאכול מוכן הוא כי אלתרמן
ערבים? של או בריטים
 כי היהודים, מאיתנו אי־מי כתב האם

 גם ולו אדם, של כבדים לאכול מוכן הוא
 חומר־נפץ המטמין אל־פתח איש הוא אם

וילדים? נשים אבחנה, בלא להרוג, במטרה
רבתי! באלף לא לא.
 משוררים אחר, עם בכל כמו בינינו, יש
 הם לאושרנו אך קדומות. דיעות בעלי

ה המשוררים הם רבים וכנגדם במיעוט,
ונפש־אצילה. שאר־רוח עם מתקדמים

קאניבאלים! משוררים בינינו אין אך
 חולון שמש, אברהם

הדת! ודק הדת!
גמו ״צדיקים שאיננו החתומים־מטה אנו
 ואיננו גמורים,״ לא ״צדיקים איננו רים׳״

ם מקיימים  חתו- (מלבד ״דתית״ מצווה שו
 ש־ הלוויה, ולהבדיל ברית־מילה נת־רבנות,
 לא עוד הזה העולם חברי גם בי משוכנענו
 איננו ובוודאי זד,), מ״נודניק״ השתחררו

 הקורא שהזכיר ״הטהורים״ 87ל'״ שייכים
 (העולם למערכת, במכתב (טיפש?), ט. יוסף
 ומוחלט גמור באופן מתנגדים ),1639 הזה
 וחופש הדתית, ״הכפייה״ נגד מלחמה לכל
בישראל. הדת

 עמנו את שייחדה היא הדת! ורק הדת!
 התבוללות ומנעה גלות, שנות 2000 במשך

 ב־ לעצמאותנו עד העם, והכחדת טוטאלית
 חזית־ ערגה לאחר שבנו אליה מדינת־ישראל,

ודמעות. דם
 כמו שליליים טיפוסים ישנם עוד וכל
 לרדוף הכפייה תמשיך המשך הנ״ל, הקורא
 יהודים רבבות ותגייס חורמה, עד אתכם

 מאודם בכל המאמינים אך בפועל, לא־דתיים
 כל פני על היהודי העם של ובייחודו בד,׳,

העמים.
כן־פינחס, דויד לוי, אכרהם

יייס, נחמה שביט, עדנה
כן־ יעקב מרצינסקי, נחום

ני מימיני, אכיגדור אליהו,
 עזרא דדון, אליהו דדיו, בים

בר* אורי לין, עמוס ארבה,
מבני־ רבבות רבבות ועוד ניצקי,
חיפה ישראל,

הוגנים! ניחומים
האפי נגד שהתלוננו אלה עם מסכים אני
ל גם דברי־ניחומים שלח שלא על פיור

ב הפצצה קורבנות
ל המכפלה, מערת

 מכונת־,־,־ קורבנות
 במחנה־יהודה תופת

 קור־ של ולאלמנתו
המ על בן־ר,התקפה

באתונה. טוס
 אנחנו אם אבל:

הוג להיות רוצים
 ואובייקטיבים, נים

 גם לו להזכיר עלינו
ל ,ניחומים לשלות
 חסרי־הבית; פליטים

 לשעבר לתושבים
 הכפרים שלושת של

 אחרי צד,״ל, על־ידי שנימחקו לטרון, באיזור
 בלילות שנורו ולאלה ששת־הימים! מלחמת

 כאשר ישראליים, חיילים על־ידי הירדן, על
ה בגדה בתיהם אל חזרה להסתנן ניסו

מערבית!
אמירים זמיר, שלום

)5 בעמוד (המשך

זמיר

שמש
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