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מכתבים
ראיית קוצר

 בפרצוף״ ״יריקה אבנרי אורי של כתבתו
עי מבחינה התדרדרה )1937 הזה (העולם
 אינני השמצה. לכתבת וערכית תונאית

 הידוק׳ לקוו מעבר התנחלות בשום תומך
 שליגלוג אלא הדתי, בחינוך שלא וודאי

ש והטענה השלמה ארץ־ישראל מחנה על
 קרקעות ספסרי הם האמיתיים המתנחלים

מסוכנת. גסה הכללה היא ונוכלים,
ירושלים גולדבלט, משה

 אורי כותב בפרצוף״ ״יריקה במאמרו
האנו המשאבים הופעלו ״לא כי אבנרי,

 מקריית-שמונה חרות, של הגדולים שיים
 החסידים המוני גוייסו לא דימונה, עד

 ידיעותיו בגין.״ מנחם של המשולהבים
מעוד אינו הכבוד, כל עם אבנרי, מר של

ה עוד אינה השנייה ישראל דיין. כנות
המע אנשי ,50ה־ משנות המרופט דחליל
 האידיאל אשר פרולטריון הלומפן ברות,

 כדי כלשהו כרישיון זכייה היה כחיים שלו
 פרולטריון היו הם זעיר. במיסחר לעסוק

 בשבוע ימים שישה הי אני ממש. של
ה אנשי עם לחם אוכל בקרייח־שמונה,

הימין יעשה אפילו בבתיהם. ומבקר מקום

ב נ ד פ מ

נוח נגד 110
 עצומות לאחר ההתנחלויות, לאחר
 הליכוד, של המטורפות הארץ שלמות
 אימי של המובהקים הגילויים לאחר

 רמטכ׳׳ל של קו חסר וקו פוטנטיות
 מי כל כי סבור אני — ׳67 הניצחון

 של המרשים במישחק מעט ך שנחר
 ובמיש־ חפץ ושאיננו שעבר, אוקטובר

 חשבון את לעשות חייב — גומלין חק
אני. שעשיתי זהמפוחד המהיר הנפש

 ביריוני כי היא שלי היסוד הנחת
 ונד לעצומה מהתנחלות יתחזקו הימין

 ולמגפיים שחורה לחולצה חומה חולצה
 ערוכה תהיה לעומתם הולם. בצבע

 עם לה שזכה ביותר העלובה הממשלה
אפי ביכולתה שאין ממשלה בלשהוא,

 נגדה ננקטים צעדים אילו לדעת לו
 לדבר שלא הדמוקרטיה, אוייבי מצד

נגד. בצעדי מקיפה במצב שליטה על
ממ של מצב שנייה: יסודית הנחה

מ הניזון מטומטם לעם גרועה שלה
 בשפע לו המסופקות ומיסטיקה אמוציות

 מהסוג פאשיסטיים אגרוף אנשי ע״י
 יביא לא לעולם שבזה מצב — הדלוח
 על מיוחדת הדגשה השלום. את אלינו

. לם ו לע
שט הנחות לאחר (אפילו מסקנות:

 מיל- יש שלום אין אם אלו) חיות
 אפילו ואולי מילחמה, יש אם חמה.
 הכמותי, הדילדול יגיע נוספת, אחת

 שבו למצב והצבאי הכלכלי הרוחני,
המדי של כוללת התקפלות על הכרזה

 ׳תהיה הציוני, הרעיון פלוס היהודית, נה
מאוד. מתבקשת
ש רעה, ממשלה מעשית: מסקנה
נבו ולא מעורפלות הכלליות כוונותיה

מ טובה עדיין קיצונית, במידה נות
אי משילטון טובה עדיין ובוהו, תוהו
 משום הדתי־פאשיסטי. הימין של מים
 יש אך — בממשלה לתמיד יש כך

כל לא בילד שנוהגים כפי בה לנהוג
 בדיוק לה לעזור יש — מבריק בד

 שלה הרעיוני הזיקפה שחוסר באופן
נפשו. חוסר עוצמת בכל לו יתנגד

בני כוח! כנגד כוח לכן׳ נעמיד,
המי לטוהר בניגוד הדבר׳ לדרבנו גוד
הכ בהחלט אד — שיני האמיתי דות

 המיליציה את כך, אם נייסד, רחי!
 ה־ האדם, פראי אלפי כנגד — שלנו

 הכיבוש. אורגזמת אכולי פאנאטים,
והש השלום אנשי אנו, מעתה נפנה
 חירחור-המילחמד, פיקניקאי את מאל,

נת — שלהם הפסיבדו־התנחלויות מן
 האוטובוסים אל אותם אנחנו מעתה חב

ה מכל הקווים לתחומי בחזרה העולים
מש תחיבה סוף־סוף זו ותהיה צבעים,
! מעותית
 ליטול עומדים כי החש אזרח לכל
 את ומטומטם, מרושע באופן ממנו,
 הזכות שמורה — ואושר לשלום זכותו

 נממש נפשו! על לעמוד המובהקת
 מחנה של האמיתי כוחו את כעת

 השלום מחנה בנפש כי — חשלום
הוא!
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