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 הרשימה אל שתופנה כנה שאלה כל על אבנרי אורי יענה זה במדור
ם החדשה. דה שאלה לד יש א ה ולא שנשאלת או אותך, המטרי ת  הי

ה שלח — עליה תשובה לך ת א, המערכת. אל או ה אנ ח ס בקיצור. נ

בג 0מש רט1הא
 אותי מדאיגה אך חדש. כוח כהקמת נלהב תומך אני @

 להביא יכול הרע" לשון ״חוק כיטול כאילו שלכם ההודעה
 קיום את להציל רק אינה מטרתכם הרי רשימתכם. לביטול
כאר־שבע) בדאון, (חיים הזה". ״העולם

טעמים: משני וזאת מעשית. אינה שוב שאלתך
בליל־השבת החדש, הכוח של ועידת־היסוד כינוס עם כמובן, פג, הכרזתנו תוקף

הקרוב.
 אינם לכת המרחיקים גם כולו. הרע לשון חוק את לבטל מתכוונת אינה מפלגה שום

החמורים. מסעיפיו כמה תיקון אלא תובעים
סתירה. שום כאן אין דבר: של לגופו אשר

 ״בטוחים״ כסאות להם הוצעו כאשר גם הכנסת, אל מעולם נדחקו לא הזה העולם עורכי
 שבחרו בחזית במלחמתם תמיד תפקידם את ראו הם תמיכתם. תמורת הישנות, במפלגות

העתונאית. לעצמם,
 לפני בכנסת. גזרה בה לכלול זו, חזית להרחיב העורכים את הכריח הרע לשון חוק
 הכריזו כאשר החוק. של המיידי ביטולו את ותבעו לממשלה אולטימטום הגישו זאת, שעשו

 החוק יבוטל אם יוזמתם את שיבטלו הודיעו זה, אולטימטום על חזרו הרשימה, הקמת על
נתקבל. לא זה אולטימטום לאלתר.
 חוגי כל את המקיף חדש, כוח של הקמתו לראשית הביאה העורכים שקריאת מאחר
 את להפסיק בכוונתם או ביכולתם אין שוב חוקי־העוולה, בכל למלחמה והמיועד הציבור

המערכה.
 חומר־הנפץ הפצץ. את הפעיל הרע לשון ■וחוק כפצץ, זה בתהליך שימש הזה העולם

אחורה. הגלגל את להחזיר עוד אי־אפשר מתפוצץ. בארץ, שהצטבר האדיר,

סוב ממנגנון סוב שם טוב
 הכוח ״רשימת בשם לרשימה קראתם לא מדוע •

השבועון? שם את כה לבלול צורך היה האם החדש"?
חיפה) בת־עמי, (מרים

מעשי. שיקול מתוך נעשה הדבר כן.
 בשנים ערבי. כפר בכל עיירת־פיתוח, בכל מקום־עבודה, בכל ידוע הזה העולם שם

ואמון. אהדה לו רכש הוא מאבק של ארוכות
 מהותו את לציבור להסביר חרש, שם בארץ להפיץ כדי לירות מיליוני דרושים היו

לכך. האמצעים לנו אין פשוט נציגיו. זהות ואת

החובש למען סחיטה
 לכנסת תכנים כי מאמין ואני הרשימה, בעד אצביע #

 האחרץ כגליון אומר אתה והנה צירים. חמישה השישית
 חמשת אם יקרה מה קואליציה." לשום יצטרפו לא ״הם כי

 האם ? לשון־המאזניים את יהוו החדש הכוח של הח״כים
טבריה) לויט, (שמואל כוחם? על יוותרו

 או קלריקלית פאשיסטית, ממשלה של הקמתה את למנוע כדי בכוחם ישתמשו הם
 החזרת לקראת ממשיים צעדים לעשות הבאה הממשלה את להכריח וכדי מיליטריסטית,

 הדתית, הכפייה ביטול הצבאי, והמימשל העדתית ההפלייה חיסול למשל: והשלום. החופש
למיניהם. והכלכליים האזרחיים חוקי־הכפייה פירוק המרחב, לענייני מיניסטריון הקמת

 תמורת מסויימת, בממשלה על־תנאי לתמוך אפשר לקואליציה. להיכנס צורך אין כך לשם
 רשיונות־ייבוא לקבל מבלי לממשלה, להיכנס מבלי ומוחשיים, ברורים עקרונות ביצוע

ומישרות. כסאות לקחת מבלי ותקציבים,
 שאינו דבר — לשון־המאזניים זו סיעה תהודה ואם בכנסת, גדולה סיעה לנו תהיה אם

 של ארוכות שנים אחרי עקרונותינו. לטובת האפשרי הלחץ כל את נפעיל — הנמנע מן
 למען ״סחיטה מעין נפעיל וחוקי־ד־,דיכויי, הדתית הכפייה השחיתות, למען בכנסת סחיטה

החופש״.
 לא — יהיה כאשר גודלה יהיה — סיעתנו לאיבוד. ילך לא קולך לדאוג. מה לך איו
מאד־מאד. חיה תהיה היא בכנסת. מת גוף תהיה

השמית הפעולח עמדת
ה ״הפעולה רשימת אינה רשימתכם כי לי ברור •

״הפעולה", דעת מה לדעת רוצה הייתי זאת ככל שמית".
 (מחמוד זו. לרשימה ומראשיה, ממייסדיה אחד שאתה

נצרת) ע.,
החליט: ,1965 באוגוסט 18,-ר ביום שהתכנס השמית, הפעולה מרכז

ובדרכה בהשקפת־עולמה במחשבתה, מהפכה לחולל כדי קמה השמית הפעולה )1״(
העיברי. במינשר גיבוש לידי שבאו העקרונות לפי מדינת־ישראל, של הפוליטית

 חשובים הישגים לזכותה לרשום השמית הפעולה יכולה קיומה, שנות שבע בתום )2״(
 השתרשות העיברית, האומה של ייחודה הציבור. מן ניכר חלק לתודעת רעיונותיה בהחדרת
 ארץ־ של ואיחודה וסוציאליסטי־חופשי, חילוני דימוקראטי, מישטר הקמת במרחב, המדינה
 הם — הפלסטינית הערבית והאומה העיברית האומה בין הדדית הסכמה תוך ישראל
והולכים. גדלים בחוגים אחיזה לעצמם הקונים נושאים

הפעולה של האירגוני המאמץ הגיע לא עדיין ההסברתי, במישור הצלחתה חרף )3״(
חשיבות את ההולמים סיכויים בה שיש במערכת־הבחירוח, הופעה המאפשר לשלב השמית

רעיונותיה.
המישטר של טוטאליטאריות מגמות המבטא הרע, לשון חוק חקיקת בעיקבות )4״(

 הבטחת למען השישית, לכנסת לבחירות רשימה להקים הזה העולם עורכי החליטו הקיים,
 השלום, עקרונות בקביעות מבוטאים .מעליה אשר הבמה, של קיומה ■והמשך חופש־הביטוי

והשוויון. הקידמה
 מלוא את מבטאת ואינה השמית, הפעולה רשימת אינה הזה העולם שרשימת אף )5״(

 מלוא את לרשימה להגיש השמית הפעולה של ואוהדיה חבריה את המרכז קורא תוכניתה,
 במאמץ השתתפות ועל־ידי רשימת־המועמדיס, מציעי טופס על חתימה על־ידי עזרתם,

בבחירות. הצלחתה הבטחת לשם וההסברתי, האירגוני
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במרינה
אדם דרכי

החי המת
באוטו שישב שעה בבוקר, 7.00 בשעה

 לירושלים, מתל־אביב דרכו את שעשר, בוס
 מיותר. אלמוג יהודה עצמו את הרגיש

 קודר, וביגון רב בצער הודיע קול־ישראל
 בוקר באותו כי זכרו, ומוקירי ידידיו לכל
לבר־מינן. אלמוג הפך

 רב, בעניין לידיעה הקשיב עצמו הז״ל
 שישב ידידו, של תשומת־ליבו את הסב

ה במסירת רבים דיוקים לאי לצידו,
אודותיו. הביוגראפיים פרטים

 ״אולי רעיון. דעתו על עלה פתאום
 רגע, חשב הידיד שאל. מת?״ אני בעצם
 בטחון ליתר חי. המת כי למסקנה הגיע
 שאין בטוח להיות כדי עצמו, את צבט
בהקיץ. חולם הוא

שעה האמת? בעולם היה איך
 לבית־החולים מיהרו הבר־מינן של שידידיו

 התהלך בהלוויה, להשתתף כדי •תל־השומר
ירושלים. ברחובות המת־החי

 ירושלמי ידיד פער אדירים!״ ״אלוהים
האמנתי לא עכשיו ״עד בתימהון, פיו את

 יצטרך ״קול־יטראל העניין, על דעתו את
 להספיד שיוכל עד שנים כמד, עוד לחכות

סוכי.״ באופן אותי
 ״אני מקורי: רעיון לזה בקשר לו יש
 זה אלמוג, יהודה כי יודיעו שהם מציע
 מת לתחיה, ושב שנים כמה לפני שמת
 מתרחש נם ומוחלט. סופי באופן הפעם

בחיים.״ אחת פעם רק
 החדשות מהדורת־ את שמעו שלא אלד,

 ליד להתגודד הוסיפו 8.00 השעה של
 לבוא רוח בקוצר חיכו בית־החולים, שער

 מאחרים מדוע התפלאו השחורה, המכונית
המשפחה. ובני הידידים לבוא
 על פרי עמק השדרן הודיע 10.00ב־
 שעה אותה עשה המת־החי שתהרחש. הנס

 גלעדי, כפר עם להתקשר נואשים מאמצים
 אבל משפחתו, בני את להרגיע על־מנת

 לטלפוניסטית, תפוס. הזמן כל היה הקו
 כנראה היה לא הקו, את לפנות שנתבקשה

 מת איך ה קם ת לא היא הומור. חוש
משפחתו. בני עם טלפונית להתקשר יכול

 החלים אלמוג האמת. עולם אגדות
בירוש לחבריו להוכיח כדי מצעד, לערוך

 פקידי לתחיה. קם באמת הוא כי לים
 ופקידי הסוכנות אנשי הלאומיים, המוסדות

רציניים מועמדים היו בכירים ממשלה

בסדום (שמאל) אלמוג
אחרון שקובר מי קובר

 כבר אני עכשיו אבל המתים, בתחיית
 יכול לא דבר שום להאמין.״ מתחיל

 בעצם היה המת כי אותו לשכנע היה
 האמת?״ בעלום היה איך ״תגיד, חי.

שאל.
 את האחרון ברגע עצרו קול־ישראל אנשי
 למראה מפיהם, להתפרץ שעמדה הזעקה

 במסדרונות והתהלך מקברו שעלה המת
 להרוג שהעז האיש ״איפה שרות־השידור.

 בקול )72( אלמוג תבע עת?״ בטרם אותי
ה את לראות רוצה ״אני רעות, מבשר
האמת.״ לעולם אותי ששלח פרצוף

 חברי ישבו שעה אותה חכר. אבד
ה של המרווח האוכל בחדר גלעדי כפר
 שהפך חברם, את הספידו הוותיק, משק

 נשלחו ארוכות אבל הודעות בחייו. לאגדה
מחלו ז״ל, אלמוג ״יהודה שונים. למוסדות

 זד ראשוני בין היה ובוניו, הישוב צי
ל היסודות את הניח בגליל, מתישבים

 הסתלקותו עם הראשונים. העבריים ישובים
 נאמר נאמן,״ חבר הקיבוצית לתנועה אבד

האבל. מהודעות באחת
 חבריו במשק. נתקבלו מברקים עשרות

 שעד, אותה שהתהלך המנוח, של הרבים
 תנמומיהם את הביעו הבירה, ברחובות

 ה־ בסידרי התעניינו אחרים פטירתו. על
 כי נענו בית־החולים, אל טילפנו הלוויה,

נקבעו. טרם ההלוויה סידרי
 המשרת המנוח, של בניו משלושת אחד

ה ימי תום עד חופשה קיבל בצה״ל,
ב יום באותו שעבד השני, הבן אבל.
 שמע אביו, מות על ידע לא כלל שדה,

 המתים. תחיית לאחר רק העניין כל על
ד,ת שמונה השעה של החדשות במהדורת

 לחי. הפך המת הנס. חול?
.אני איננה. השחורה המכונית

 מוקדם ועדיין לצעיר, עצמי את חושב
אלמוג השבוע חיווה אותי,״ להספיד מדי

 מחזה בעקבות הבא, העולם אל להגיע
לעיניהם. שנגלה התעתועים

 ידיהם את לחץ החיוכים, שוסע אלמוג
 היה איך להם לספר הבטיח בחמימות,

האמת. בעולם
 לו והשיב אלמוג את שהרג קול־ישראל,

 להתנצל מיהר במתנה, חייו או? כך אחר
ב כי הסבירו חדר־החדשות אנשי בפניו.
 של מותו על ידיעה הגיעה בוקר אותו

 אחד אלמוג, כמו הוא, שגם פרוסט, יהודה
ש הידיעה בגליל. המתיישבים מוותיקי
 גרמה בדרך, השתבשה גלעדי מכפר נמסרה

המבדחת. לתקרית
 אלה להלוויית אלך אני אלמוג: קבע
אחרון.״ שקובר מי קובר אותי. שקברו

החי
ב באילת, אהבה. במים עזה •

 ובעומק החוף מן מטרים עשרות מרחק
 ערך המים, לפני מתחת מטרים חמישה

 חובב־ מקומי לזוג כלולות טקס נלסון רפי
צלילה.

ה העיקר הרופא, חשוב לא •
מקו תושבת ביקשה בתל־אביב 1 בריאות

 כדי ספרים, בחנות ספר לקנות מית
 בקופת־ בתור הזמן את להעביר שתוכל
ב ספר המוכר מן קיבלה סמוכה, חולים

 מזרת ללא מנזחלות להתרפא איך שם
רופא.

 בפתח־ ולילה. יומם בה והגית #
 בגניבת כחשוד דתי, צעיר נעצר תקווה

 בקבר־דויד הנמצאים תורה מספרי עיטורים
הר־ציון. על

אמך. ואת אביך את ככה #
 בית בהצתת כחשוד צעיר, נעצר ברמת־גן

משפחתי. סיקסוך לאחר הוריו,

ז459 הזה חטולם


