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 בוודאי אוויטה, סידרת־הטלוויזיה אחרי שעוקב מי
 הנה המציאות. על מבוססת היא כמה עד עצמו את שואל
קטנה. עדות

).16.8.51(הזה העולם שער על הופיעה פרון אוויטה
השבועון. את לידי שקיבלתי אחרי ורבע שנה היה זה

אז: נאמר וכך
 המשהו חואן(פתן). של בחייו משהו קרה ...בינתיים

 דל שכר שהשתכרה קטנה שחקנית ,26 בת בלונדית היה
הבימה. ועל ברדיו בהופעות

 האלמן האיש. אל נמשכה דוארטה אווירה(״אוויטה״)
 המעולים, מן וקלע סייף אתלט, גבה־הקומה, ,46ה־ בן

 בעיניה חן מצאו יותר עוד אולם הצעירה. בעיני חן מצא
 יפה כה שהתמזגו הקולונל, של הפוליטיות האמביציות
שלה. הפרטיות באמביציות
 באולפן במסיבה ההיכרות, של הראשונה התוצאה

 קרובה חדשה, דירה לו שכר שהאלמן היתה הרדיו,
 קפיצה קפצה הדלה משכורתה השחקנית. של לדירתה
 לב (שים לחודש. לירות אלפי לכמה הגיעה עצומה,

 ביותר החשובה התוצאה אולם !).1951 של למושגים
חדשה. צורה לבשה פרוז של שפעולתו היתה

 הכפרים, יושבי אל פנו בארגנטינה המיפלגות ״כל
 מהן אחת אף אולם המיליונים. 16 בת האוכלוסיה מרבית

 קטן היה שמיספרם העירוניים, הפועלים אל פנתה לא
גדלה. המדינה, במרכז שהשפעתם, אך יותר,

 הופיעה הוא בפועלים. מתעניינת החלה היפה אוויטה
 אותם. היללה אותם, שיבחה ביגדי־פאר, לבושה ביניהם,

 הבלונדית, היפהפיה של האישי קיסמה בפני עמד לא איש
 אותה הקטן. האיש של לעניינו רבה כה מסירות שגילתה

 ידיד שהוא (פחו) מישרד״העבודה מזכיר הכריז שעה
 הפועלים לדיברי האזין המיקצועיות, האגודות

 עבודה, בענייני תיווך של שיטה הנהיג הרעבים־למחצה,
הפועלים. של הדל שכרם את בהרבה שהעלתה

 הפליטו המהומות) (באחת לבוא... איחרו לא התוצאות
בלויי־לבוש, פועלים אלף 50 העיר של שכונות־העוני

הזה״ ״העולם בשער פרוז אוויטה
26 בת בלונדית

 היפה. ואוויטה המיקצועיות האגודות לקריאת שנענו
 המפגינים התערב, לא הצבא מנגד, עמדה המישטרה
 על כשעמד במכונית. פרוז את הביאו העיר, על השתלטו

מובטח. שילטונו היה הנשיא, בצד הגזוזטרה,
 את 50וד בן הקולונל נשא ימים ארבעה כעבור

 פרון נבחר חודשים כמה כעבור לאשה. 30ה־ בת הצעירה
 כנשיא — יחסית וחופשיות — כלליות בבחירות
 הבוחרים קולות של אחוזים 55ב־ זכה הוא המדינה...
במדינה.
 הם שנים. 33ל־ קרוב לפני שנכתבו הדברים כאן עד
דור. כעבור שנכתב סידרת־הטלוויזיה, תסריט כמו נראים

 תהי ולא
ממשלה למוות ^

 מילים כמה על מתמרמר מחיפה וייס שבח דדב
בין אותו הזכרתי עונש־המוות. על במאמר לו שהקדשתי

2418 הזה העולם

 ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ..העולם
 ,3 גורדון רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת

 העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל.
 איתן דוב עורך־מישנה: ♦ אבנרי אורי הראשי:

 ענת כיתוב: עורכי ♦ שנון יוסי תבנית: עורך ♦
 ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא ישראלי
 עורכת ♦ מנשה וציפי פרגוסטי ענת צפריר
 אברהם המינהלה: ראש ♦ קורן אהובה דפום:
 ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת ♦ סיטון

 ..הדפום הדפסה: ♦ בע״מ הזה״ ״העולם המריל:
בע׳־מ ..גד״ הפצה: ♦ תל־אביב בע״מ, החדש״

 להטיל אחרת או זו בהזדמנות שדרשו הח״כים שאר
 כמו פוליטיים. ו/או פליליים פושעים על עונש־מוות

 היא זו׳ שדרישה אמרתי לין. ואמנון רובינשטיין אמנון
 מדי הגואה ציבורית, היסטריה של גל על דמגוגית רכיבה

שפסיכולוגים גם הזכרתי במיוחד. נתעב פשע אחרי פעם

גרינצווייג) אמיל וייס(בהלוויית ח״ב
יבוצע...־ עונש־המוות כי דעתי על העליתי .,לא

 סימן תמיד היא לעונש״מוות שהכמיהה סבורים מסויימים
נפשית. למופרעות

 ארוך מאמר של העתק וייס לי המציא בתשובה
 של שפע מביע הוא זה במאמר לדבר. ששלח ומנומק,

רע? זה האם טוב? זה האם והתלבטויות. תהיות
 שבח את מבין אני המיכתב קריאת שאחרי מודה אני

קריאתו. לפני מאשר פחות וייס
 המישפטי המצב עם משלים אני אין ״כשלעצמי,

 רק עונש־המוות את להשאיר צורך יש ומבחינתי הקיים,
ועוזריהם." בנאצים דין עשיית — אחד במיקרה

נגד. הוא אז מצויין.
 תומכים הקידמה כוחות שבהם מצבים ״יש רגע. אבל

 של בטרור התמיכה בהמתות... בעקיפין או במישרין
 בזריעת בתמיכה... לעיתים כרוכה תנועות־שיחרור...

״ מוות...
בעד? הוא אז המממ.
 שגם הרי העקרונית הבחינה מן לפחות מכך, ״יותר

 התמיכה מסממני בה יש חופשית במדיניות־הפלות תמיכה
״ בפוטנציה... בני־אדם בהשמדת

 בכל לתמוך מתקשה כשלעצמי ״אני לא. אבל
יופי. אדם." בידי אדם המתת של ואריאציה

 אשר לאלה בשעתו הצטרפתי ״אף־על־פי־כן אבל:
 לרוצחים מוות עונש שלנו בספר־החוקיס לקבוע ביקשו
 שפיות, ומתוך ומחושב, קר בתיכנון במודע, ,בזדון

ונכים." זקנים נשים, ילדים, — חסרי־ישע של רוצחים
 כי דעתי על העליתי ״לא דווקא. לאו בעד? הוא אז

 ערך לקבוע ביקשתי בפועל. יבוצע אכן עונש־מוות
 נחוצה זו סימטריה הפשע. לגודל סימטרי שהיא מישפטי

להרתיע.״ כדי בה אין אם גם כסמל, י
 יוטל וכאשר כזה... תיקון יתקבל אכן ״כאשר אבל:

 חנינה בבקשת לנשיא שאפנה הראשון אהיה כזה, עונש
בתלוי." ולא בסמל מעוניין אני שכן לנדון.

 אין אם להבין. הנסיון מן מתפטר אני כאן מצטער.
 עם — להרתיע עשוי הוא במה עונש־מוות, מבצעים

 שעונש־מוות (המופרכת) ההנחה את מקבלים בכלל
מרתיע?
 עבודה עושה הוא כלל ובדרך טוב. איש הוא וייס שבח

 הסתבך הוא זה בנושא אבל בעדו. כולי בכנסת. טובה
 שהוא בעניין מחוקק על לחלוטין האסורה בהתבלבלות,

ומעשית. מוסרית מבחינה גורלי כה
 שאין כשם ״מצד־אחד־מצד־שני", אין ״אולי". אין כאן

 ובאורח בבירור לקבוע מחוקק כל נדרש כאן חצי־תלוי.
 חייב שמתנגד, ומי נגד". ״אני או בעד" ״אני חד־משמעי

 פן לחלוטין, חר־משמעי באורח מלא, בפה כך על להכריז
 שאין בצורה המדינה פני את וישחית לתליין דרור יקרא

 המתוסכל התליין ממתין פינה כל מאחורי כי תקנה. לה
תובע. או שופט או פוליטיקאי בדמות לטרף, השוחר
ממשלה. למוות תהי ולא
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פאנק אבי בהנהלת
שרירים וחיזוק גופני כושר ★
גיזרה על שמירה ★
נכונה יציבה ★
גמישות ★
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מוסמכים מורים
 מתיחות אירובי, ג׳אז,
התעמלות סטפס, יוגה,
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