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 בשנה. חודשים 11 שנים, 4 :הלימודים משך

 לבחינות הכנה קורס יקוים למעוניינים
 אנשים ופיזיקה. במתימטיקה למכללה כניסה

 יוכנו בגרות תעודת ללא מקצועי חינוך עם
להת שיוכלו ע״מ 0.£.כ>. לבחינות במקביל

באגודה. בסטודנטים קבל
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 למוכה? להשפיע רצה אפילו - ההכרעות על

כשישים. ייבלע הוא כי מראש כדור הרי
 אנו חייבים הקלפי. יום על רק היום לחשוב לנו אסור
 ישתנה לא אם הבאר״ הקואליציה תוקם בו היום על לחשוב

 הרי מפליגה, בצורה הבחירות ביום המדינה של הפוליטי הנוף
 חוק־שבת על מראש שתושתת קואליציה אשכול לוי יקים אז

 השלכת על שלוחת־רסן, דתית כפייה על שבעתיים, חמור
 צבאי, מימשל על ביורוקראטית, שרירות על לכלא, עתונאים

 בזרים, והתלות השנור על השלום, ואל המרחב אל חוסר־דרן־ על
המנגנון. של הנקוב הצרור אל האזרח של הכיס ומן מן־היד־אל־הפה, של כלכלה על

 מחוסנת האזרח מחרויות אחת אף תהיה לא בקואליציה ובעיקר:
 חשוכים. במסדרונות מקח־ומימכר מפני

קולי. את לתת אובל לא זה למערך

המדינה ועתיד סננה :״ ופי
 אלמלא — ליבנו את שובה שהיה נעים, מלבב, שובב, חמוד, ילד הקטן. רפי שאר *
מאחוריו. מסתתר מי ידענו ■4

 בדמות המופיע ונוטר״נקם וקנטרן קנאי זקן לבן. סוס על כמשיח המוצג עובר־בטל
 קארייריסטים אבן. בו והמיידים ממנו שנפלטו המנגנון, של הבוסים והצדק. האמת רודף

 זללו גם אלא שתו, רק ולא חייהם. כל שתו שממנה הבאר לתוך היורקים חסרי־מעצורים
מלוא־חופניים.

 הם יבואו האם ולהקריב? ללחום נקראנו כאשר ודומיו פרם שמעון על שמע מאיתנו מי
 ומלחמה? שלום בין ההכרעות את בידיהם נפקיר האם בטחון? על לנו ויטיפו אלינו עתה
במרחב? עתידנו בסיכויי לחבל להם נניח האם

 כפועל, כה אלחם אני קולי. את לה אתן שלא כלבד זו לא - זו כת
כוחי. וכבל מאודי בבל

את לנצל שניתן כך על־ידי האם הפחת? אל הפח מן שנברח כך על־ידי האם ? יצר .י*
 שנות כל במשך בן־גוריון של פינכתו את שליחכו העסקנים, אותם על־ידי עצמנו

 ממכתביהם ״את״ המילה את שהשמיטו והתרפסות, חנופה בדברי ביניהם שהתחרו חייהם,
 כדי האנטי־בן־גוריוניזם נם את עתה והמרימים — בעל־פה אפלטון של פסוקים ולמדו
מוחלט. לאו היא תשובתי כגיבורים? ולהיראות בקולות לזכות

 וללא מפלגה ללא הבחירות, לפני חודשים שלושה נותר, אני וכך
בוטח. ובלב שקט במצפון קולי את לה לתת שאוכל רשימה

 ידידים בפי אותם שומע אני וחודשים שבועות מזה אלה. בלבטים בודד שאיני יודע אני
בדרכי. לי הניקרים מכירם, שאיני אזרחים בפי ואף ומכרים,

ה כחלל מנסרות הזאת, הגדולה המועקה הזאת, הגדולה המכובה
ושדרותיה. שכבותיה בבל מדינה

 בסופו והגעתי הלכי־רוחות, בחנתי רבים, מחוגים מכרים עם נועצתי עצמי, את שאלתי
הראשון. הרגע למן ליבי בניבכי קיננה כבר שבעצם מסקנה לכלל דבר של

השישית. לכנסת בבחירות חדשה רשימה דרושה
שקט. במצפון בעדה להצביע שאפשר רשימה דרושה

 רודפי־כסאות שאינם עסקנים, שאינם בלתי־תלויים, מאנשים מורכבת שתהא רשימה
השחיתות. נגע בהם דבק שלא למנגנוני־מפלגות. משועבדים שאינם פרטיות, הסבות ורודפי

 מאמין שאני ערבים אותם למען במאבק עצמם את שהוכיחו אנשים
ולהקריב. לסבן להעז, נכונותם את שהוכיחו בהם,

 ולהיאבק להילחם יש שעליהן משימות אותן לגבי עומדים הם היכן בעבר שהוכיחו אנשים
השישית. בכנסת

 וביושרם, בכנותם האישי, בטוהרם רק לא לבטוח שאפשר אנשים
בו. ולעמוד מאבק לנהל בכשרונם גם אלא

1 רבית-חסוסו או לכנסת
י • — שכמו על זה משא להרים עצמו על יקבל מי הנחשונית? הקפיצה את יקפוץ *

רגוני, בסים ללא כסף, ללא מנגנון, ללא מאין, יש ליצור ה בשעה אי זו? אחרונ
זאת- לעשות והמסוגל הראוי בארץ אחד איש רק קיים

. ה ת א
 אצ״ל כאיש — ביותר הקשים בתנאים למאבקים להיחלץ נכון שהנך בעבר הוכחת אתה

 השנים 15 במשך הזה העולם כעורך במלחמה, וכפצוע־קרב שועלי־שמשון כאיש בנעוריך,
החדשים. והחוקים הטוטאלית ההשמצה הכלכלי, החרם המשפטים, ההתנקשויות, מול האחורנות,

העומ עניינים באותם עומד אתה היכן פנים, לשתי משתמעת שאינה בצורה הוכחת, אתה
 ללא שריון הפרט, חופש דתית,׳ מכפייה שיחרור שלום, המדינה: של יומה סדר על דים

מדינית. ואי־תלות חברתית קידמה ועדה, ודת לאום הבדל
משוא־פנים. ובלי מורא בלי החלשים, למען עוול, כל נגד לחמת שנה 15 במשך
 כן־גוריון, של הבת נגד המלחמה נם את שהרים הראשון היית אתה

 האחד־בדורו, פולחן בשיא היה בשכך־גוריוו מסוכן, עדיין היה כשהדבר
נפסד. מעשה לכל כסות ושימש כבל שלט בשהבטחוניזם

 להתקוממות מכרעת תרומה תרמו עתונך וגילויי בשחיתות, הלוחמים ראשון היית אתה
נגדה. הציבור
 עוכר נינוך כשראשי־המדינה אף — בלתי־פופולארית דיעה לבטא מעולם היססת לא אתה
ישראל.
 שמעבר מנהיגים עם להידברות מקום יש כי פרטיזנית, פוליטית בפעילות הוכחת, אתה
אישית. זו הידברות לנהל יכולתך ואת לגבול,
 והוא בישראל, בית לכל כמעט המגיע רב־עוצמה מכשיר שנים של בעמל בנית אתה
במערכת־בחירות. ובזבזנית יקרה למכונת־תעמולה תחליף לשמש דעתי, לעניות עשוי,

 מזיקתם שנשתחררו חוגי־המדינה בכל וציבורי אישי אימון של אשראי צברת אתה ובעיקר:
 כזה מאימון כיום הנהנה במדינה שני אדם אין אחרת. או זו למפלגה העיוורת המסורתית

הערביים. בכפרים השניה, ישראל בריכוזי תל־אביב, בצפון —
מיוחדת. חובה עליך מטיל והוא - מיוחד מעמד זהו
 בגלוי המכודן מיוחד, חוק חקק המישטר לו: זוכים מעטים שרק לכבוד זכית והנה

מידותיך. לפי הגזור נגדך, ובמפורש
 כמוך, לוחם, עורך־עתון בפני מעמיד הוא חדש. מצב יוצר זה חוק של חקיקתו עצם
לכנסת. ללכת או לבית־הסוהר ללכת פשוטה: ברירה

בעצמי. לקיים מוכן איני אשר את לזולתי להציע נהגתי לא מעודי
זו. במשימה כףלווייתך להיות נכץ אני בי בזה לך מודיע אני

חושה! רשימה והשה
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