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אבנרי בין מעשי-רצח אלה לבין אוב ח
העצמאות ,והגליית העם — אירועים ש 
התרחשו כ־ 200שנה לאחר־מכן .ראוי ל 
ציין כי ההידרדרות בעצמאות המדינית |
אירעה דווקא לאחר מותו של אלכסנדר
ינאי ,נא שר שני בניו שנלחמו על השילטון
הזמינו נציג רומי לשפוט ביניהם .אלכסנדר
ינאי היה הלניסט ,ומרוחק מאד בהשקפותיו
מיהודה המכבי.
האם נערך אי-פעם מחקר היסטורי מע 
מיק בנושא זה ,וכיצד אפשר לקבוע דבר
כזה כלא חר־יד?
ולנושא אחר .באחת מתוכניות הלילה
בטלוויזיה טען אורי אבנרי כי במילחמת־
השיחרור ,אותם אלפי חללים היו הבחורים
שהחלו לי צור את התרבות הישראלית,
ומותם גדע תרבות זו .האם בעייה זו נב 
חנה בעיון מעמיק ו ר צי ני? האם סבור
אבנרי כי אכן לא נוצרה תרבות ישראלית ו
האם השינוי באופי החיים בארץ לא
נגרם בצורה אובייקטיבית עקב התמורות
האדירות ,כשיישוב בן  600,000נפש ,הו1 -
מוגני באופן יחסי ,גדל ליישוב של כשני
מיליון כעבור כ־ 12שנה בלבד ,לאחר
שהוכפל כימעט מיידית ,בארבע השנים
הראשונות ?
האם אין זה רצוי שבמאמרי ״הנדון״,
שהינם מאמרים ניתוחיים והחלק הרציני
בעיתון ,לא ישתמשו במליצות חסרות־טעם
כגון ״איש ושמו פטיש״ ,וקישור בין
יהודה המכבי לבין זבולון המר דרן־ גילגולי
<
הפטיש ?
מרדכי כהן ,חיפה
• על השאלות ההיסטוריות השיב אורי
אבנרי בנואמרו ״איך נזשתגע עם״ )העולם
הזה .( 1953

תיאוריות ״הומאגיות" מזעזעות
ברצוני להתייחס למיכתבו של הקורא
אלון אבידר )העולס הזה  ,( 1981בנושא
הבוקסרים .כבעלת הבוקסר שנגנב ,ארו,
ושהיה נושא לכתבה בעיתונכם ולתגובות
הקוראים ,קשה לי להבליג ולעבור לסדר־
היום על קביעותיו ה״מדעיות״ וההחלטיות
של הקורא הנכבד.

,

אייכנר וארו
רצח הוא רצח
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אם באזור מגוריך לא השגת את אחד
מ מוצרי האיכות של  2ד£יא  -אל תתפשר
ואל תוותר על זכותך לקבל את הטוב
ביותר.
פנה אלינו טלפונית או באמצעו ת התלוש
המצורף ב ציוו המוצר המבוקש ,ואנו
נספק לך את מבוקשך.

הבוקסר הלבן שלי נגוע באיזו מחלה
שהיא ,אין לו שפה שסועה ,ולא ניכרים
בו כל אותם סימפטומים המפורטים ב־
מיכתב הנ״ל.
הכלב גדל ומתפתח ככל כלב אחר ,הוא
תוסס ,רענן ומלא־חיות ,וגורם לי הנאה
רבה .בעליהם של כלבים אחרים מסוג זה,
שאת דעתם ביקשתי ,הסתייגו גם הם
מקביעותיו המדעיות של הקורא הנכבד,
ולמיטב ידיע תי אין להערותיו כל בסיס
מדעי.
בקשר לתיאוריות ה״הומאניות״ שמעלה
הכותב ,לגבי חיסולם של כלבים מסוג זה,
אין בפי מילים להביע את הזדעזעותי מ־
ההבחנה שהוא עושה בין השיטות .רצח
הוא רצח — ותהא השיטה אשר תהיה.
מסופקתני אם הקורא היה מרשה לעצמו
לבחוב את אשר כתב בנושא זה ,אילו היה
בעליו של כלב זה .והפיזמון על טוהר-
הגזע מוכר ממישור אחר ,וכן הכישרונות.
רחל אייכנר ,תל־אביב

העולם הזה 1985

*

1

