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הישר לחברה רבה סכנה
 הפיסי לקיומה — אלית

והרוחני.
 על בתגובה לפגם טעם יש אולי

 שאין גם מה אבלים, של מודעתם
עם אבלם. בכנות ספק כל לי

ר ר שו ג מ ר כ נ רי ג
קנאית ומשיחיות צרופה לאומיות

 נוסח על לערער אני חייב זאת
 להנצחת האגודה של האבל מודעת

 המשורר של מותו על לח״י, חללי
גרינברג. צבי אורי

״לו :במילים פותחת זו מודעה
 כבוד חולקים ישראל חרות חמי

 למלכות הלוחם למשורר־הנביא...
ישראל.״
 זה בשם גוף של וקיומו הואיל

 שמשתמע הרי העבר, נחלת הינו
 מתייחסת שהאגודה בהכרח, מכך,
 ללח״י בעבר שהשתייכו אותם לכל

 לוא רשותה. מתחום בכך וחורגת
 :במילים נפתחת המודעה היתר.

 ניחא. וגר, כבוד חולקת האגודה
כן. נהגה שלא מצער

בשות מחוייב שנמצאתי מתוך
 הנוגדות השקפות עם זהות של פות
 בידי ברירה הותירו לא דעותי, את
 כאחד בזה, דעתי להביע אם כי

 יחיד דעת דעתי ואין לח״י. מוותיקי
 החיים לשעבר, לח״י אנשי מבין

 ודעתם שנפטרו ואלה היום וקיימים
ידועה.
 של לאמנותו כבוד חולק אני

 על לחלוטין חולק אד המשורר,
האידי כל ועל והשקפותיו דעותיו

 מוצא איני מיסודה. שלו אולוגיה
 רוצה ואינני בהר־הבית עניין כל

ב לא ואף בית־המיקדש בבניין
ישראל. מלכות

 גרינברג, צבי אורי של שירתו
 לדעתי מהווה שתהיה, ככל יפה

 ודת צרופה ללאומנות אבן־יסוד
 גיבוי. לה המספקת קנאית, משיחית

 בהן רואה ואני לדעותיו שותף איני
ול הישראלית לחברה רבד, סכנה

והרוחני. הפיסי קיומה
ק ח צ ן, י סו תל־אביב ח

ש ד אינו העין־ רא ח כ מ
 שרית של הראיון געיקבות

 רכטמן, שמואל עם ישי
נאש נכלא עונשו שריצה

 הזה" (״העולם שוחד מת
2277.(

עיר. ראש כשהיה והחריגות,
 בלישכת המזכירות את שאלתי

 לא כי מדגישות והן העיר ראש
 שתיארתם, ל״חגיגה״ שותפות היו

 קיבלה כולה שהחגיגה כפי ממש
ה על-ידי מוגזמים וצבע תיאור

 כאלה, סיפורים השוחרת עיתונות
בתוכם. ואתם

עיתו זוהי האם - חגגו״ ״כולם
 הרוב על נמנה אני ? רצינית נות

 של — המכריע אך — הדומם
 באותה הסולדים רחובות׳ תושבי

 ו־ מושחתים מאנשי־ציבור מידה
 לגיבורים. אותם ההופכים מעיתונים
 האם תושבים. אלף 70כ־ ברחובות

 הם צעקנים 500 או 200 או 20
? ״כולם״

ל טילפנתי כתבתכם בעיקבות
ו הר־מלך, יחזקאל העיר, ראש

 מרכט־ פוחד אכן הוא אם שאלתיו
 זו שלא מסתבר בטענתכם. מן,

 קיבל הוא — פוחד שאינו בילבד
 תושבים של פניות ואלפי מאות

 את רואה ואני כדעתי, שדעתם
ומאמין חברים פוגש סביבי, הנעשה

אל מו מן ש ט ב ר
לאומי גיבור או עבריין

ה מילחמות אבירי לכם, הידד
שמו עם שפירסמתם הראיון ! צדק

 משל בתיאורים מלווה רכטמן אל
 אחיזה כל להם שאין המראיינת,
 מקרוב שעקב כרחובותי במציאות.

 לא כי יודע אני הנושא, אחר
 או הירקות מחירי בעיר הוזלו

הופ לא בעיריה העבודה הפרחים.
 פקידים כמה על־ידי אלא סקה

 השמפניה בקבוק לברכו; שניגשו
 שפוטר עיריה עובד על-ידי הובא

 מקורבו שהיה קבלן על־ידי ונפתח
הבנייה הילולת בעת רכטמן של

 המידע? את שאבתם ממי אז לו.
 ש״שמע מצטטים אתם מי את

 — בלילות״ ישן אינו שהר־מלך
 בבית־המיש־ טענותיו שכל מי את
גדול. אחד כשקר הוכחו פט

ו האמינה העיתונות — ואתם
 מצטטים אתם — הצדק שוחרת

 שיקר גיבור שהקבלן טענתו, את
 תצא צידקתו וכי בבית־המישפט

 שלפני שכחתם אתם גם האם לאור.
ב אשם רכסמן נמצא שנה חצי

 טיסה). (כרטיס נוסף שוחד קבלת
 ומה ? שיקר הכרטיס נותן גם האם

 הושלמה שלא ה״תיקים״ שאר עם
שברחו נוספים ומעשים חקירתם?

עליהם?! יודעים בות
 ל־ עבריין להפוך שתחת כדאי
 קצת תחקרו — לאומי״ ״גיבור

 על להשפיע רכטמן ניסה כיצד
 וה־ החקירה במהלך ועדים חוקרים
 מעניין סיפור לכם יהיה מישפם.
יותר...

עון מ רחובות שלו, שי

שבים ששי□ חו
ה יום בערב הירהורים
עצמאות.
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 ב־ התעמלות, בבגדי רכטמן, *
הכנסת. מישבן


