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במידבר: הקבורה
מן ת־ז גרעינית! פצצ

 השמור העציר — וענונו רדכי
 מנצל — במדינת־ישראל ביותר 1*
 מחוץ אל מיכתבים לשגר זכותו את

 עם צפוף. בכתב־יד הכלא. לחומות
 על ושוב שוב חוזר הוא צרים, שוליים

 ב־סאנדי־ כבר שנתפרסמו הגילויים
 עיתוני במרבית ושהועתקו ט״מס,
 מזה ישראל שוקדת ולפיהם העולם,

 נשק של גדול מאגר בניית על שנים
גרעיני.

 עם נמנית וענונו, על־פי ישראל,
 מפגרת זה; בתחום המובילות המדינות

הגדולות המעצמות שתי אחרי אומנם
 — וברית־המועצות ארצות־הברית —
 בריטניה, עם אחת בשורה צועדת אך

וסין. צרפת
 ממוצע ישראלי סטודנט של בסיגנון

 למען לפעול במיכתביו וענונו מאיץ
 של הגרעיני כושרה על האמת הפצת

 ולדחוף ציבורי ויכוח לעורר ישראל,
 מעורבות. ליותר וועדותיה הכנסת את

 הפומביות למען הציבורי ״הוועד בידי
 בהנהגת — וענונו״ של מישפטו

ספירו וגירעון לוטן יעל העיתונאים
 מיכתבים עשרות מצויים כבר —

 נשלחו אחרים מיכתבים עשרות כאלה.
 חברי־ שלושה ביניהם ידועים, לאישים

 וצ׳רלי פלד מתי שריד, יוסי כנסת:
 מתוך הלקוחה אופיינית, סיומת ביטון.

 אומרת האחרונים, המיכתבים אחד
פונה לא אני המעצר לתנאי ש״בקשר

 כל־יכול הוא השב״כ כי אחד, לאף
הזאת.״ במדינה

 כמו וענונו, של המיכתבים מיספר
 לו שזה מלמדים ותוכנם, אורכם גם

 היחיד: אף ואולי העיקרי העיסוק
 נמענים יש ולכתוב. לכתוב לכתוב,
 אחד. ממיכתב ביותר כבר שזכו אחדים

 ביותר השמור שהעציר הבחינו, הללו
 לציין טורח מדוייק, מיספור על מקפיד
 כמו וכו', 3 מס׳ ,2 מס׳ המיכתב בראש

בתאו. מישרד״זוטא מנהל היה
שהגי המיכתבים שונים אחד בדבר

 אין המיכתבים: משאר הח״כים לידי עו
 המיכתבים רוב גבי על מצונזרים. הם

 נבחרי־העם שאינם למי וענונו ששלח
 המעלימים שחורים, כתמים מופיעים

 מישפטים מישפט, מילה, הקורא מעיני
 שלם. קטע גם ולעיתים אחדים,

 — נמענים כמה שעשו הנסיונות
 מובנת אנושית סקרנות של מטעמים

 עלו המוכתמים הסודות את לגלות —
 אל הציבו מחקו, שטפו, גירדו, בתוהו:

 ולא ינוס לא הועיל. ללא אך האור, מול
ישראל. צנזור יישן

 שהגיעו המיכתבים זאת, ולעומת
 ידו מוכתמים: אינם הח׳׳כים לידי

 בהם. ניכרת לא הצנזור של הארוכה
 לא היתר, לכל בניגוד אלה, מיכתבים

 הועברו הם הדואר. באמצעות הגיעו
 וללא בולים ללא אישית, במסירה
חותמות.

״תקלה״ בשל סגרה שממשלת־בויטניה בסלאפילו, המיתקן

 רשמו ומדיניים ביטחוניים מימסדים
מה שהסיקו מה את בוודאות לפניהם
הני גרעיני, נשק יש לישראל גילויים:

 וענונו מרדכי רגע. בכל להפעלה תן
 בשמות־ ויותר יותר בעולם שנודע —

 הפך —■ מורדי או — מוטי החיבה
 תנועות תנועות־שלום, של גיבורן

אקולוגיות. ותנועות אנטי־גרעיניות
שפות, להרבה תורגם וענונו מוטי

 היד ועוד ובפרסים, ביוקרה בכבוד, זכה
 שם־לב לא לישראל מחוץ איש נטוייה.

להג בזמנו מיהר שריד יוסי שח״כ לכך
 אהוד ושח״כ כבוגד, וענונו את דיר

הזדמנות בכל על־כך חוזר אולמרט

 היה לא לדוגמה, צ׳רנוביל, ״אסון
 מט־ השפיע הוא פנימי; סובייטי עניין

 על ובמיוחד העולם, כל על בע־הדברים
 שהרד־ כשם השכנות. אירופה מדינות

 בריבונות מכירה אינה יו־אקטיביות
ההת גם כך מדינים, ובגבולות לאומית
 חייבת הגרעיני הנושא לכלל ייחסות
 הלאומיות־ריבו־ המיסגרות מן לחרוג
כו העולמית הזירה את ולהקיף ניות,

לה.
 נורמה להחיל יש הסודיות ״בעניין

 יכול קונבנציונלי נשק ומקיפה: חדשה
 — גרעיני נשק סוד״המדינה: להיות

פילוסופית־מוסרית מבחינה ולא. לא

 וצוותי־טלוויזיה זרים כתבים באוזני כש־ נמסרים לח״כים וענונו מיכתבי לחבר־ המיועד המיכתב הנוהל: וזה
מחו״ל. שעליה מעטפה, בתוך סגורים הם כלא- שילטונות על־ידי נמסר כנסת

 הפך מבאר־שבע האלמוני הטכנאי השולח ושם הנמען שם מצויינים אנשי לידי וענונו, מוחזק שבו אשקלון,
עולמי. גיבור העציר. של בכתב־ידו שאינם־עושים או עושים הללו השב״ב.

שהיה ליבוביץ, ישעיהו הפרופ׳ כל גם שיודע מה יודע ח״כ כל אולם ביד אותו ומעבירים כלשהו, שימוש בו
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מצונזר לחבוי־הננסת: ועמנו מרדני שד מינתבו מתוך קטע
 מזמן הלה בנגל. יצחק לקצין־הכנסת,

 ומעביר המסויים, הח״כ את ללישכתו
מפור אמירה תוך המיכתב, את לידיו
 המיועד מיכתב החוק שעל־פי שת,

צנזורה. עובר אינו לחבר־כנסת
 בלישכת איש־השב״כ נוכח לעיתים

 ולעיתים המסירה, בעת קצין־הכנסת
לא.

 יש והצנזורה השב״ב בירי אחר: אזרח
 — כתוב חומר כל לקרוא כדי אמצעים

 — חתומה במעטפה סגור הוא אפילו
 להניח קשה סימנים. להשאיר מבלי

 לווענונו יתירו ששרותי־הבטחון
 בקרה. בלי תאו מתוך סודות להדליף

 וענונו מיכתבי שכל הוא ודאי כמעט
 — שאינם־ח״כים ולמי לח״כים —

מו לא אם גם קפדנית, בדיקה עוברים
 לכאורה שחורים. כתמים עליהם פיעים

 עוצמים אין למעשה החוק: על שומרים
ביטחונית. עין

פטריוטיזם
מיושן

 גילויי־וענונו על עט כולו עולם ^
 שם בעלי מדענים רב. שלל כמוצא 1 1

 מאשרים האלה שהגילוייס פסקו עולמי
 שבידי הנושנות, הסברות את לחלוטין

גרעינית. אופציה מצוייה ישראל

 חימוש נגד הציבורי המאבק מחלוצי
 שקרמו בימים עוד ישראל, של גרעיני

 את תיאר ששת־הימים, למילחמת
 לא אבל האנושי״, המין כ״חלאת וענונו
 מפני אלא סודות־מדינה, שגילה מכיוון

 כדבריו, והיה, דתו את שהמיר
 האנטי־גרעינית השפקתו את למשומד.

שינה. לא
הגור ואישי־ציבור, מדענים אחרים,

ישר של הגרעינית שהתחמשותה סים
עצ למדינה מסוכנת הרפתקה היא אל
 דעתם מלהביע כנראה, חוששים, מה,

 כמזדהים ייחשדו פן זו, בשעה בפומבי
 על שעבר מי עם לפחות או בוגר, עם

הש אמר לייחוס שלא חוקי־המדינה.
 ״תו־הבגידה בכיר: ישראלי מדען בוע

 על מבוסס וענונו במרדכי שמדביקים
הגר האנרגיה — מיושן פטריוטיזם

מת חורגת שימושיה, כל על עינית,
 לעולם ונוגעת אחרת, זו מדינה חומי
האנושי. המין ולכלל כולו,

 סננה להרחיק שוקדים הבויטים
 מביתם, הודיו־אקטיבית הנסורת

ספוד חופי ליד אותה הטמינו הם
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