
אלון ח״כ
ש מה מטעם נכבדה. כנסת :אשכול

 עלי הוטל הצעיר, הפועל ממערכת נותר
 עדיין מי החדשה ההצגה על דעתי להביע

ש, אינו  התיאטרון במת על המועלית לבו
׳ הלאומי.
 מבקר־התיאטרון־ לי הודיעו שאטה מכלא
 השבועון, עורך הצעיר, הפועל של לשעבר

 בעל השליח, הנער המדפים, סגן־העורך,
 במסדרון הקבוע השבועון ומוכר בית־הדפוס

נותר בכנסת חברינו שמבין הפועל, הוועד
 מבקר של תפקיד ממלא שאינו יחיד תי

 מופיע גוברין ושאפילו האמנויות, לאחת
 במת־הכנסת. מעל כמבקר־האופנה כחודש זה

 לוי אני הרבים, בעזזנותי הפכתי, אי-לכך
למבקר־תיאטרון. הקטן, שקולניק

 דעתי שלפי לציין עלי דברי בראשית
 לשון חוק בתחום להיכלל זו הצגה ראוייה

 החבוש למבקר כך על הודעתי אני הרע.
 כנגד תביעה להגיש שמח והוא בשאטה,

 שבקרוב סבירים סיכויים וישנם התיאטרון,
 הן והבמאי, המחבר השחקנים, הן יישבו

אחד. בתא המבקר
 לומר שואל. אני רבותי? הגבול, היכן

 הרע. לשון שחוק לאומי תיאטרון במת מעל
וה העישון חוקי והנסיעות, הכשרות חוקי

 וגידו־ מלאום לאום הפרדת בפרהסיה, דיבור
.נבלה מעשי חינם נפרדים, באיזורים רם . . 

 כשרון מעט ובכל־כך מלא בפה זאת לצעוק
 ולומר לבוא המחבר של החוצפה ריטורי!
הם דמנו, שפכנו עליה המדינה, שחוקי

.חוקי־בלע . .
מפא׳׳י: מספסלי קריאודביניים

״את״! לומר כבר מותר אשכול, לוי
רישמית? הוחלט ג אשכול
 ראש־ בפני קוראת הכנסת (מזכירות

 אשכול בנידון. הכנסת החלטת את הממשלה
 נרגז, פרס ברווחה. נאנח הוא מעודד. נראה
 אותה העסוק סמילנסקי, יזהר לעבר נרכן
מו בהכנת שעה  ורדי־הבר השחתת על נאו

ממולה.) בסביבות
 נחום של למישחקו ואשר :אשכול

ל האחוזים מאת בכל מסכים אני רביב,
ב הושם זה שבעוון מבקרנו, של דעתו

 מספר אסיר של לדעתו והן מאסר,
49788. .  שמו? היה מה זיאמה, .

גמזו. :ארן
וכתב המוזיאון את שניהל זה ז אשכול

בהארץ?
 שנים. לשלוש נגמז ארן:

 בזה. אשם לא אני :היציע) (מן קישץ
. : אשכול .  שיחק רביב שנחום ולומר .

רביב. כנחום
 של דבריו על חולק איני :אלון יגאל

 רביב שנחום סבור אני אף ראש־הממשלה.
 היתד. הזידוביץ נחמה רביב. נחום היה

 אביבי, תנחום את לעודד יש מדי. פאתטית
ה לגבי אולם כשרון. ניצני הראה הוא

 סאטירה מאד. עד תמהתי עצמו, מחזה
 סאטירה. אינה חינוכית ואינה חיובית שאינה

 שחוקי־ לומר חוצפה ותו־לא. השמצה זוהי
שב מושחתים, מרעיונות נובעים המדינה
 לדמוק־ סכנת־מוזת טמונה החדשים חוקים

ריבו שבבית העובדה עומדת בעינה ראטיה.
 חבר־כנסת כל יכול ועדה, עם קבל זה, ני

לבקר, ליבו, על העולה כל את ולומר לקום

המטה של פלילי לזיהוי המעבדה ראש
 בו זה, בתיק שניתן בפסק־הדין ר,ארצי.

 בהעריכו ביודהמשפט, קבע הנאשם, זוכה
 לעדות להאמין ״אין תמיר: של עדותה את

ב זו בנקודה ששיקרה המשטרה, מומחה
ו קלות־ראש מתוך והעידה ברור, אופן
הנחש מומחה בתור למעמדה אחריות חוסר

 והקובעת בית־המשפט, מטעם כעדה בת
 כביכול, הסתמכה, היא נאשם. של גורלו

בית את להניע כדי מקצועית, ספרות על

1968 בנובמבר 2 יום קג״ב, ישיבה

הכנסת פרוטוקול
□ מאת ה ו ק י ו י נ ק

 מי ואין ציור או סרט, ספר, מחזה, כל
 רבותי, לשער ניתן האם כך. על שיסקלו
 מדינתנו מושווית לה — הסעודית שבערב
 חברי־הפרלמנט, יקומו — זה סיאוב במחזה
 תיאטרון לתקוף ויעזו וראשי־ממשלה שרים

לאומי?
האופו• מספסלי קריאת־כיניים

 פרלמנט. אין הסעודית בערב : זיציה
 בכווית. אז אלון: יגאל

אין. שם גם :קריאה
 לומר. מנסה שאני מה זה :אלון יגאל

 ואני פרלמנט? ללא זו היא דמוקראטיה איזו
 היה אפילו דברי: את ומחזק מוסיף אף

תי לתקוף מעזים היו לא פרלמנט, להם
לאומי. אטרון

 תיאטרון, שום להם אין :סנה משה
 אינם הם לאומי. תיאטרון על לדבר שלא

ר־ המוצצים ריאקציונרים חבורת הם לאום.

נא כמבטאים רביב, נחום הראשי השחקן
 במהדורה לאומני ניאו־פאשיזם של מנים

ת...  למורשת יחס כל נעדר המחזה ציני
ישראל. ותרבות היהדות העם,

 מחדש אינו ראש־הממשלה :שפירא
 רבות, שנים ואמרנו חזרנו שאנו מה דבר.

 חוקקו מאז עתה. אך להבין אתם החילותם
 אנו ומתנגחים מתדיינים החדשים, החוקים

מצ שלדידם נושאים אודות כעדר־תיישים
ומח ספרים מצויינים. חוקי־חיסול כאן פים
 ללא־ הזו בכנסת המבוקרים קלוקלים, זות

 שאינה מוסיקה העולם. מן ייעלמו חשך,
 תעבור ליצלן, רחמנא שם־השם, חילול אלא

 דיוני־ שמחמת הוא ביותר הנורא ותיכחד.
 כחוק חשוב בחוק לדון ניתן לא אלה סרק

א׳.76544
זה? מה :(בבהלה) אשכול

הכובעים. לחבישת בנוגע :גלילי

סוה ח״כ
האימפריאליס בארות־הנפם את עלוקות

ימי־הביניים. בחשכת חיים הם טיות.
חשוכים! היו לא ,ימי־הביניים : קריאה

כן. דווקא ארן:
 לציור בקשר מה אז :אלון יגאל

לספרות? שלהם?
 פורחות שהאמנויות להניח קשה :סנה
זו. מושחתת נצלנית במדינה

הסובייטית? וברוסיה :אלון יגאל
 בכגון הכנסת דנה שם שגם נכון : סנה

וארצות־הברית? אנגליה, בדבר מה אך אלה,
ברוטום? אתה הגם : וילנר

לקלל. שיפסיק :אלמוגי
שקספיר. באנגלית. זה אלון: יגאל

שיגיד. אז אלמוגי:
צוחק.) הוא לו. (מתרגמים

 קיסר מיוליום קטעים מצטט אבן (אבא
באולם.) רחש אוקספורדית. באנגלית

.שששששש : אשכול . ה לסיכום: .
 ונופל גסה, בהשמצה פה־אחד מוכרז מחזה
שון חוק בגדר  האומה, קודש כחילול הרע, ל
.הלאום העם, .  בטוח באמת אתה זיאמה, .

״את״? להגיד שאפשר
משוכנע. :ארן

. : אשכול .  המיניות ברפש כמתרפש .
לרבות וההצגה, המישחק ואת והשרלטניות,

ל: כו ש  ב- כלול שזה לי אמרו לא א
סטאטום־קוז.
גי מו ל לקלל. שיפסיק :א

: רן בלטינית. זה א
לו.) (מתרגמים

א נ  וחלף יומו עבר הסטאטום־קוו? : או
 יעבור. — דורשים שאנו מה כל קורבנו.

 אוזן־ שתטו מוטב הנכבדים, רבותי ואתם,
 מפתפו־ תחדל שהכנסת דורשים אנו קשבת.

וה הנערות ממישחקי הללו, תי־הביצים
עלי החוקים שורת לחקיקת ותיגש משובה,

 הבוחרים, בפני הבטחתנו את נתנו הם
 בתי־השעשועים חיסול דהיינו: לנו. ואתם
וכ מועדוני־לילה סינימה, תיאטרון, כולל

 ה־, חבישת חוק ולאלתר מיד יחוקק דומה.
 נהפוך. תתקבל, לא תביעתנו אם כובעים.
 לי מותר אם התלוי, אשכול, מר עולמות.
 למה היטב יודע בלימתנו, על כך, להתבטא

דברי. מכוון אני
: ן ז כובע! לחבוש יכריחו לא אותי ח
ר לנ חובש. כבר אתה :וי
רי ע קר. לו היד, :י

ר לנ כאן. מוסק דווקא :וי
ל כו ש  בעניין! לדון שנוכל סבורני :א

תערוכתו על הדיון בעת הכובעים חבישת

 ולא עדותה, דיברי על לסמוך המשפט
 במשרדה, הנמצא הנ״ל, בספר לדפדף טרחה

 זאת התנהגות לגנות בית־המשפט ומחובת
הנ״ל.׳׳ המומחה של

ה בית־המשפט האמת. של היפוכה
 העירעור נשמע שבפניו בתל־אביב, מחוזי

 הביקורת את ריכך המשפטי, היועץ של
עדו על השלום בית־משפט שמתח הקטלנית

״ה כי קבע המשטרה, מומחית של תה
כדי השלום, בית־משפט אל יוחזר עניין

מ תמיר הגברת של עדותה את שישמע
 אחר.״ מומחה כל של עדות או חדש,

 וראש השלום, בית־משפט אל חזר התיק
 במטה פלילי לזיהוי המחלקה של המעבדה

 קבע קטלנית. לביקורת זכתה שוב הארצי
״...או דינו: בפסק בית־המשפט שוב השבוע

 שעשתה, לבדיקות המתייחסת עדותה, לם
ב שהעידה לפני ,1963 בפברואר לדבריה,

ב אמת שיש יתכן כלום הראשונה, פעם
ש־ שוב לקבוע מצטער אני אלה? דבריה

אשכוד רה״מ
 בשבוע חיפה במוזיאון שני יעקוב של

 דבר של מבקר־האמנות חבוש שבגינה הבא,
רמלה. בכלא

ש להסדיר הבטחת אגב, הכהן: דויד
האחרים. כל עם לשאטה יעבור הוא

לפני. רשום זה :אשכול
: י ר ע שלו! ההבטחות את מכיר אני י

יועבר. הוא :אשכול
 מעתוננו, אחד אסיר מפי שמעתי חזן:
 הזמן כל כובעים. רק מצייר שני שיעקוב

כובעים. רק
פופ־ארט. לזה קוראים הם קישץ:

ובעברית? אלץ: יגאל
רן  ועד־ את לשאול צריך שכחתי. :א
הלשון.

 אינך בשאטה. הם גם אבל כן. :אשכול
ה״את״?! עניין זוכר?

זוהי הזו. לנבלה נחזור עוד :פרם
 בית־הדין לכם. מבטיח אני שתתוקן. עוולה
 מחריד, פשע פשע זו בפרשת־עיוות שדן

 של עדות לי יש צדק. £9 נגדו ומסקנותיו
י עליון. שופט

אחרת. בפעם פרם, :דיין
החשו הבעיות את דוחים תמיד : פרס

בות.
 לשון מחוק מסתייג לכשעצמי אני :דיין

 החו־ השחקנים על־ידי שבוטא כפי הרע,
ה התיאטרון בימת על שראיתי בבניים
וראוי נאה היתד. התאורה אגב, לאומי•
התפאורה. גם כן לשבח״ לציינה
מחאתי. את מביע אני לוין: ר'

את לפניה רושמת הקואליציה :גלילי
לתשומת־ליבה. זאת ותביא מחאתך

ממזרים. עמדת־מיקוח. אלמוגי:
 החוק, את קראתי לא :(ממשיך) דיין

 עוד חוקים. קורא אינו רובנו שרוב כשם
 שעה לך יש חוקים. לקרוא לנו, חסר זה

 שלושה עתוני־ערב, שני ויש לקריאה ביום
יודע אינני לכן וביולטינים. עתוני־בוקר

 משום היה הבמה גבי מעל בהשמעתו אם
 באמת מבקש שאני מה כל המדינה. בזיון
הגבולות! בענייני לדון לנו שיותן הוא

ה אחר בקרוב. בדבר נדון :אשכול
 הגבולות ארד. של החדש ספרו על תיבות

ב היחיד הדבר כמעט הם בורחים. אינם
לפיחות. ניתן שאינו הזו מדינה

 בעיית והולכים. נפרצים הם אבל :דיין
ה מסתננים גם ויש נוראה. היא העדרים

משהו. לעשות מוכרחים טרפות. מבריחים
.משה בקרוב : אשכול . .
די. לא זה בקרוב, דיין:

לכל. נכון צה״ל :אשכול
תח ללא בשבת? תחבורה ללא :דיין

 בצומות? בחגים? נוראים? בימים בורה
 חיילים יושבים בהם במחנות מזכירות ללא

. גברים? . . ללא
 אבל החוק את קראתי לא :אשכול

 משום צה״ל, על חל אינו שהעניין לי אמרו
שבת. דוחה שפיקוח־נפש

 שמו־ ידעת לא שמא או שכחת :דיין
 תפרוץ אם זו? טענה דחתה עצת־הרבנות

 אינה ההלכה מחדש. השאלה תידון מלחמה
ה הערבי מזה וחוץ מוחלט. היתר מתירה

 ושנת־ ,המדינה את החזיר לא עדיין הוא
נגמרה... השמיטה

בכנסת.) (מהומה

 בפברואר בדיקות שעשתה לה מאמין אינני
 ב־ כשמש והנראה הברור מהטעם ,1963

 לא היא כאלה טסטים או שבדיקות צהריים,
 למציאות, מתאימה אינה זו ועדותה עשתה,

האמת...״ של היפוכה והיא
ב לוטה השבוע נשאר קטן פרט רק

 את עליו נתן לא בית־המשפט כי ערפל,
ה תביעה, עדי זקוקים מה לשם הדעת:
 עדויות למסור המשטרה, בשרות עובדים

האמת?״ של ״היפוכה שהן

146419 הזה העולם


