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 הבנוי פגם יש המערבית החברה בתוך
 נובע? הוא ממה — הזה והפגם בתובה,
מה נובע שהוא חושב אני — קטונתי

ו ויווניות נצרות יהדות, של תערובת
 על־ הלבן והאדם הטבע, על האדם עליונות

אחרים. אדמים פני
 האדם של לעליונות גם נבר מגיע וזה

 על נעלה שהאדם היות הקוסמוס. על
 עצמו. על נעלה שהוא ודאי אז הקוסמוס,

 אדם לגבי עליון להיות יכול אדם כל אז
ה התרבות בתוך הבנוי הפגם זהו אחר.

 הוא שהאדם כך לידי שמביא מערבית,
 לשתות מים כבר לו שאין עליון, כל־כך
לחיות. ואיפה לראות ומראות לנשום ואוויר
 חריף יותר ביטוי לידי מגיע זה ואם

 סגורה שהיא ישראל, כמו קטנה בקהילייה
 וסגור קטן מקום כל ונמו הצדדים, מכל

 מתאר,מחנה־ ואני למחנה-ריכוז, שדומה —
 נתון קטן מרחב בתוך — שלי בספר ריכוז
 בצורה נתוני־היסוד את רואה אתה וסגור

 זה את רואה אתה אז ומובלטת, מוגדלת
 לכולנו. שייך זה אבל יותר. פה

¥ + *
הס את כשקראתי למעשה. *
 שאתה ההרגשה לי היתה פר,

 אהרי שיקרה מה על מדבר אינך
ש מה על כי־אם המדינה, הורכן
עכשיו. שהיא, כמו כמדינה קורה

 סיפרותי. קונץ שהוא קטן, קונץ שם יש
 להגיד: במקום עבר. בשפת ההווה על לדבר
 אני אבנרי,״ אורי עם עכשיו יושב ״אני

 רחוקים בימים בשעתו, ״נהגתי, אומר:
 שאני ברגע אבנרי.״ אורי עם לשבת מאד,
הווה מתאר ואני עבר, בלשון זה את אומר

 בחיים נשארתי אם
 חייב אני ,1948 אחרי

 שהיו לאלה משהו
!1948ב־ איתי

 להתקיים. חדל ההווה עבר, בלשון קיים
 מאד יסד, דבר יש קיים. לא כבר הוא

בדיקדוק.
 הקלאסית, כעכרית ככלל, •

 ועתיד עכר כין ההכדד לי, נדמה
מטושטש. די הוא

 וזה ״ויאמר,״ אומר אתה מאוד. נכון
עתיד. וזה — ״ואמר״ אומר: אתה עבר.
שר לשאלה אותי מכיא זו •

 יש שלד כספר אותך. לשאול ציתי
 מין למעשה, שהם, קטעים הרכה
 לארץ■ נוסטאלגי, ואפילו כיטוי,
 צעירים, כשהיינו שהיתה ישראל

 המדינה. קום שלפני ארץ־ישראל
 ארץ־ישר■ על קטעים גם יש אכל
 די תיאור ודווקא העתיד, שד אל

מדכא.
 שייך' שאתה מאחר — לעבר ביחס

 את לך להגיד לי מותר שלי, הדור לבני
זה.

 קיימו ולא על־תנאי, משהו נתנו אנחנו
שלנו. התנאי את

 ועם הצניעות כל עם סליחה, — אנחנו
 ולחם שבנה הדור אנחנו — הכבוד כל

 הקמנו אנחנו הזאת. המדינה את והקים
 ושאיפות, רצונות לנו היו על־תנאי. אותה

 שהקמנו העובדה את רק לא לכבד ויש
 לנו שהיו הרצונות את גם אלא זה, את

 שלנו הרצונות אם זה. את הקמנו כשאנחנו
 שבעי- להיות לא לנו מותר התגשמו, לא

 זה, נגד להתקומם גם לנו ומותר רצון׳
 כל לנו יש זה. על לזעום גם לנו ומותר
 שחיללו זה על לזעום המוסרית הזכות

שלנו. הצ׳ארטר את
כש כי, שעלתה המחשכה •

 כי והעולה שלד, הספר את קראתי
 דערכי־נוסטאל־ מקשיכ כשאני גם

כ אופנה לאחרונה שהפכו גיה
לפע לד אין האם :היא מדינה,

 קיים שהיה שהעם, ההרגשה מים
 שונה עם הוא המדינה, קום ערב
 אין שלמעשה ? היום שקיים מזה
 היצירה כין טיכעי תרכותי רצף
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1978 קשקשת
 למצוא ונסח דיסיונו את סד9ח

 אשר מתאימח, כותרת שלססח לציור
 חצעות בו. רואת אתח מה תסביר

 חכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
החג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות ורות
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 קול־ בתל־אביב, דרייב-אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־הסכוניות

1976 קשקשת

!עין עליך שמו זהירות, י•
אשדוד ,875 ד. ת. סלע, ויקי

 יהושע את הכירה שלא העין •
אל,שטיין, מורליפרץ.

בת־ים ,28 טשרניחובסקי רח׳
 — פקוחה הגדול האחד של עינו !•
השחורה. והכלכלה נאדל ברוך

ת״א ,5 לכיש רח׳ גרוס, רפי
מי־הכינרת. מיפלס אל עגום מבט •

 הנשיא יהודה רח׳ כן־עמי, שירי
ת״א נווה־אביבים, ,36

 תחרות־איגרוף לאחר אמין אידי •
עלי. מוחמד עם

יהישדום, שאול
פ״ת ,7 אורלנסקי רח׳

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
ת • הריון טוניקו
הר<ון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך ב׳, קופה
 בערב 7 עד פתוח
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