
לסחו דו״ח
 על לשמור לחשוב. מסוגל היה לא רגעים

 לעשות לא לעצמו. פקד העצמית,״ השליטה
״אתך אני ״אני... טפשי. מעשה  הפליט !

בקושי.
 שתתבגר,״ ״ידעתי נרגעו. המדריך של פניו
לעבודתו. וחזר חייך,

 ה לחלוטין. פניו שקטו כבר רגע באותו .
 הקמוץ, הפה לצידי חזרו הנוקשים 'תווים
 ללבשה רגיל שהוא מסכה ולבש חזר כאילו
ב רגע אותו נזכר משום־מה שנים. משך

 ב־ שלמד שעת ;בילדותו, לו שאירע מאורע
מה אחד :בתל־אביב חדש תיכון בית־ספר
 בשאלת הסתכסך שאתו הבוגרים, תלמידים
 והיכה עליו התנפל ישן, כדורגל על הבעלות

 שעה אותה שחשב מה כל רצח. מכות אותו
 כך אחר לבכות. לא רק לבכות. לא : היה

לו. ניתן עוד נראה.
 אותות לתת לרגשותיו נתן לא הפעם, וגם
 במוח הפנים, מאחורי אך הקודרים. בפניו

 בים, אניות שברי כמו ועלו, צפו הסוער,
 הצטרפו טרם שעה, לפי מחשבות. קטעי
שלמות. לשום

 הוא שיצא. לפני לרגע, בו הסתכל יורם
 :מימיו אותו ראה שלא כפי אותו, ראה

ש הצלקת בעל הפנים, מעוות ר,נמוך, הגבר
 אמר מיפלצת, גידלנו מגוחכת. עתה נראתה

 דרושה לשברה. נצטרך עכשיו לעצמו, יורם
 נבזות בגידה, נגד בגידה סבלנות. זהירות,

נבזות... נגד

בוקע צלול קול

שחור ממרובע

״תסתכלי אל ! ראשך את תרימי ״אל ! 
הלוחש. הקול פקד

 א־לת־דפיח, בכביש־הגבול עבדה מצדה
 באר־אורה, מחנה־המיון של האסירות ככל

או ראתה היא מאחוריה. עמד המדבר האיש
 ומגלב, פגיון בעל אדם — לכן קודם תו

 הקצינים. -ככל קצין 'פלוגות־הראל, במדי
בזפת. בחשה מצדה

״אותי שלח ״יורם הקול. אמר !
 זו להלום. והפסיק כמעט מצדה של לבה
 שלושה לפני מאסרה, מאז הראשונה הפעס

 את ראתה פעם ידיעה. ממנו קיבלה חדשים,
 היו פניו המחנה. של בעתון־התעמולה פניו

 באה במקומו נעלם. הנעורים ברק שונים.
מתכ משהו לה, בלתי־מוכרת אחרת׳ הבעה

 בכל אולי אותה• זכר הוא ובכן, ונוקשה. תי
ש ממה משהו בארץ, קרה מה הרגיש זאת

 יום־יום שהגיעו החדשות, האסירות סיפרו
למחנה.

ת מחמש למעלה  □ מגיב 1 עולי□ עלים, נ רבבו
ל סביב התלכדו •/דרות ללוש בבחירות מפ״ם דג

 וואג גי
1 לחלוציות

 הקרקע עד יעדה הקרובים בימים
 הצעיר״ ״השומר שד 70ה- המשק

הנקו כאחת עזה, רצועת גבול עד
 בשעה כה כיותר. הדרומיות דות

כחי סיסמת מפריח מפא״י שמנהיג
וממשיך חדוצית״ ״חזית שד רות

 העובדת בהתישכות
ה ל ב י □ ״ פ מ ק

ל ל כ ת מ ו ל הקו

 - הריאקציה עם קואדיציה דקיים
תרו קודות דדא מפ״ם, ממשיכה

 החדוצי במעשה וזרקורים, עה
והבט הספר יישוב שד היופ-יומי

עבדיה. מכד המדינה גבודות חת

 ממחנה אותו שיחררנו בטוח. במקום ״אביך
 שיעבירו נדאג ״אנחנו הקול. הוסיף נהלל.״

ה שם. תישארי את המחנה. למשרד אותך
 לך נשלח אנחנו בטוח. בסיס יהיה מחנה

הוראות.״
 בעל כמעט מצדה, הפליטה ?״ אתם ״מי
כרחה.

 עליך גדל. הוא שס. לו אין הארגון. ״אנחנו
ביורם...״ להאמין

 החלו מוזרים דברים הכזיב. לא הארגון
 כרוזים הופיעו ושם פה בארץ. מתרחשים

 מישקה נעלמו. חשובים אסירים הקירות. על
 מטה- בישיבות פעם מדי הבטיח ״הפטיש״

 מחדש. צץ והנה חוסל, הארגון כי האחווה
 הסברה, לעניני הלאומי המרכז עצמון, יורם

 חוסר־ את לגנות אלה בישיבות נמנע לא
ופקודיו. מישקה של והרשלנות היעילות
 המאורע אירע 1975 שנת של האחרון ביום
 הופעה־ אירגן עצמון יורם ביותר. הדרמתי

 שידור — בטלס־נימה המדריך של רבתי
 פרטיים, בתים אלפי למאות רק לא שהועבר

 וחדרי־זלאוכל העדים כיכרות לכל גם אלא
במשקים.
 ראו הם בשידור. חזו איש ממיליון למעלה

 את המדריך, של עתיד המוכרות פניו את
 לברכת־האחוה. המורמות אצבעותיו שלוש
 בא התמונה במקום קולו, נדם לפתע אולם

 צעירה של צלול, שקט, קול שחור. מרובע
המכשיר. מתוך בקע

 קול תלס־שמיר־בועז... .״תקנדשמיר־בועז. .
 הטרי תנועת של תתנת־השידור — ישראל
 אן המאבק ! נסתיים לא המאבק העברי.
החל...״

 המלים. את שמעו איש ממיליון למעלה
 הנמיכו התריס, את סגרו לחלון, קפצו רבים

בי ההודית השגרירות במרתף הקול. את
לר נשם הוא גאנדי. אותן שמע רושלים

 כי פניו. על עבר שמחה של קל חיוך ווחה.
הקול. את הכיר הוא

יילחמו...״ הם ״הצעירים, מילמל, ״מצדה,״
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דואג גי
1 לבסחון

 המרגישים ישראד, מחיידי רכים
 יום בשרם עד הבטחון בעיית את
 סיסמות אחרי שודל הלכו לא יום,

״ח- מאוצר הלקוחות הרפתקניות
הרמייה שאלת ואחרי רות״,

צה״ל ח״ל■
דבדס אמדו
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2010 ־ אחה־ו!

אימו הביעו הם ?״ הייתם ״איפה
 הפעילה ההתגוננות בשילוב נם

פוס כלתי חתירה עם והנועזת
־ השלום. לשמירת ועיקשת קת

ם - הדוח□ החלוצי לכוח ■ד תו פיי מ


