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 לפחות לנו, שקדמו בדורות אותם למצוא שאי־אפשר דברים מספר אופיניים הזה לדור
 שהביאה צביעות מאותה העייפות היא דברים מאותם אחד רב. כה ובבירור בתפוצה לא

 רבים אנשים חדלו כבר מזמן בלב״. ואחד בפה ״אחד של מנהג לנהוג קודמים דורות
 על שלהם והתרבות המוסר ערכי את ביססו זאת ולמרות האלוהים, בקיום להכיר
אלוהי. קיום יש אכן כי הנחת־היסוד מתוך נבעו למעשה, אשר, יסודות

 ואיננו שבלב, הכנות את מחפשים אנו שבו למקום שבאנו טוב לזאת. טוב.שהגענו
אחרי הולכים גם נמצאים אנו זו בדרכנו לחוץ. הפה מן במעשים להסתפק רוצים
כתנות רקוב, לב למעשה הסתירה כשזו הדתית החיצוניות את שדחו ישראל, נביאי

הדיעות. לכל מוסריים ובלתי אנטי־חברתיים למעשים הוליכו ואשר ואנוכיות, מרושעות

 איננה הצבועים של נוכחותם ראשית, בהן. להרהר שכדאי נקודות שתי כאן שיש אלא
 לגדל די לא הבגדים. את לפשוט די לא הממסד. לחוגי או הדתיים, לחוגים מוגבלת

 מבטאים הם כי בטחון כל ואין וליושר, לכנות הבטחה כל אלו במעשים גם אין שיער.
 שהממסד כמו ממש לבושו, לפי אדם מלשפוט להיזהר עלינו האמיתי. השיחרור את

שיער עם בינינו, צבועים הרבה יש אחרת. מנקודת־ראות אם־כי זאת, ללמוד צריך
 וטוב — זה מורד דור של ההתבטאות דרכי יתר כל ועם ולא־ערומים, ערומים ארוך,
מורד. שהוא

 אחרת להראות מוכנים איננו וכי בכנות, חפצים אנו כי אנו טוענים אמנם שנית,
להיות רוצים אנו האמנם זו. אימרה של באמיתותה ספק מטיל אני אבל משהיננו,

 לחיים. וצמאים רעבים מאתנו רבים הרי בו? גאים כך כל שאנחנו בנו יש מה כנים?
 החיים. את מחפשים אנו גורלו״, בעקבות ״אדם בסרט רוכבי־אופנוע אותם כמו אנו
בטחון. חוסר בדידות. נורא. שממון בנו יש

 אנו תכליתם. ואת מהותם את החיים, את לגלות עלינו בכנות. כן, אם די, לא
 סוף״ אשר נודד־מדבר אותו כמו לשתות מהם, לטעום בחיים, להתנסות וצריכים חפצים

.ולשתות ולשתות לשתות המעין. אל הגיע סוף . .
 ובלוא כסף בלוא ואכלו שברו לכו, כסף, לו אין ואשר למים! לכו צמא! כל ״הוי
 שמוע שמעו — בלוא־לשבעה? ויגיעכם בלוא־לחם כסף תשקלו למה וחלב. יין מחיר
 ואכרתה נפשכם. ותהי שמעו אלי, אזנכם הטו נפשכם. בדשן ותתענג טוב ואכלו אלי
.הנאמנים דוד חסדי עולם, ברית לכם .  ..״ • קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו, ה׳ דרשו .

י נ״ה). (ישעיהו
 הללו והחיים אותם. נדע עמו אמיתיים ביחסים ורק החיים, צפונים בו קיים. אלוהים
 במלוא־ וחיים חיים, לנו לתת בא אשר מנצרת, בישוע ובל־יינתק הדוק קשר קשורים
כבני־אדם. והן כיהודים הן יעודנו, את נמצא בו ספקנו.

 רמת־גן ,2234 ת.ד.
ייענו. מכתבים
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 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בהקדם. אותו

מכתבים
נאצר, השיחות, ₪

ו״הקטיושות״ עראפאת
דון מאמר מקריאת  בתעלת, צפרדעים הני

ב הטילים זזו שבו שהזמן להבין אפשר
 (כך אבנרי אורי את מעניין לא מצריים

לבו דו״ח הטילים, זזו במתי טען גם הוא
שיתחילו זה אותו שמעניין מה ).35 חר

 אני אבנרי, מר
 יתפוצצו שאם בטוח

 דפי גם השיחות,
 יספיקו לא עיתונך

 התמונות את למלא
השחורות. במסגרות

 יוחזרו אם וגם
 לא נאצר השטחים,

עראפאת, את ינצח
ברית־המוע־ ומטרת

 ליצור תהיה צות
 בזמן כמו מתיחות

.1967 שלפני
שה אז אך  הקטיו
במערכת גם תיפול

אז? תאמר מה מעניין
תל־אביב ציטרין, בני

השלום. בשיחות

ציטרין
הזה. העולם
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המלחמה! מחרחרי
מחיי לרוב אופיינית מאחריות, הנסיגה

 גח״ל חברי אלה היו בתחילה הסיפוח. בי
 לשאת המערך את והשאירו פרשו אשר

 שר־ גם כי מתבשרים אנו עתה בעול.
 בדרך ללכת מתכונן דיין משה הביטחון

זו.
 במערך הדבר יפגע יעשה, כך אמנם אם
הס צפוייה בחירות, תערכנה ואם עצמו
 רוב ישיגו יתאחדו, ודיין גח״ל כי כנה
לשלום. הסיכויים יתמעטו ואז

 נגדית במערכה לצאת אתם השתדלו לכן,
המלחמה! מחרחרי כל כנגד ומקיפה

שתצליחו. בתקווה
, י נ ו תל־אביב תלמיד, ר

מסנן י■
הארמיסמים

 מטעם בחיפה שנערך למפגן עד הייתי
 אפשר גוזמא בלשון הנסיגה. ננד התנועה

 כולל איש, 500כ־ במיפגן שהשתתפו להגיד
 ונעצר מאי בקולנוע מהצגה שיצא הקהל

הנאומים. את לשמוע בלבד קצר זמן
 חסרו. לא — בלעז ארטיסטים — אמנים

 את צילמו הנ״ל בצילומים. עסקו שניים
 למה? ברחוב. האספלט על בעמדם הקהל

 היה גבוה, ממקום מצלמים היו אם כי
 מפגגצ׳יק באמת: שהיה כמו המפגן נראה

קהלו. ובמספר בטיב —
חיפה פרץ, שאול

מי י■ ק מ ? ״
לטקסי היה
 הרדיו תוכנית במסגרת שעבר, בשבוע

 שלמה הרב עם תוכנית שודרה לטעמי,
הפ התוכנית, את שמע שלא מי קרליבך.

יוצאת־דופן. חווייה סיד
 חווייה זו היתד,
 מבחינת אף עמוקה
 אך האמנותי, הטעם

מ איננו זה טעם
המו הטעם אל שול
 רגש־אנוש של פלא

הזוה ואהבת־בריות
 שלמה מדברי רת

קרליבך.
ל אני חפץ כה
 השוואת־מה ערוך

 המי- לבין זה בין
 עצם אך הדתי, מסד

 — ההשוואה רעיון
 הא־ קדושת חילול
הוא. אהבה

שון כרמי, .8 מ. לציון רא

 מכתכים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתכקשים

 תמד למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות

כרמי
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