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 ד.יום לסדר הצעד. השבוע העליתי השלישית הפעם זו
 הזכות את בשירות, חייל לכל להעניק הכנסת: של

מיסגות). (ראה האוטובוסים קווי בכל חינם לנסוע
 תפקידו זהו דיין. משה להשיב צריו היה ההצעה על

הממשלה. מדיניות את להסביר החייב כשר־הבטחון,
 נסע דיין משה טבנקין. יצחק פת כן, לפני עם אבל

פטי על בלבו, שחש התהומי האבל כל ועם להלווייה.
 הקלה קצת חש גם בוודאי — זה דגול מנהיג של רתו
הצעתנו. על להשיב צריך היה שלא על

מסדר־היום, הצעתנו את להסיר החליטה מפלגתו כי
שנים. שש לפני שעשתה כפי

 לרגל הדיון, את לדחות כמובן, לבקש, היה יכול דיין
 שמח הוא זאת. עשה לא הוא אבל בהלווייה. השתתפותו
אחר. מישהו על יפול הבלתי־פופולרי שהתפקיד

 גד — דיין של מנאמניו אחד על דווקא מיז על
שר־התחבורה. סגן בתור יעקובי,
 מדוע הראש. על נפל לא יעקובי גד גם מה? אלא

חיילים? רבבות על עצמו את להשניא לו
נעדר. פשוט יעקובי גד — הצעתנו של תורה כשבא

 תורנו היה החשבון, לפי — טוב תירוץ לו היה
 הדיונים, סדרי בגלל מאוחר. יותר קצת להגיע צריך

 המתין לא בוודאי יעקובי אבל במיקצת. הזמן הוקדם
בכליון־עיניים. לתורו
 שאינו איש על הבלתי-נעים? התפקיד נפל מי על
 מעם־ קרגמן, ישראל זהו בלתי־נעימים. מתפקידים פוחד

הכנסת. של ועדת־הכספים יו״ד המרכזיים, קני־המערך

 של ועדות שתי חברי פשוטה: טענה היתד. בפיו
 ווע־ (ועדת־ההוץ־והבטחץ איש, 36 יחד המונות הכנסת,

 גח״ל למערך, אלא ייצוג אין שבשתיהן דת־הכספים,
 לחיילים הסעת־חינם להעניק שאין החליטו והמפד״ל)

באוטובוסים.
ל״י! מיליון 28 יעלה שזה להם שנאמר מפני למה?

 הגיון. במיבחן עומד אינו ולדעתי אגדתי, סכום זהו
 שיגרתית מחשבה — האדישות כאן פועלת לדעתי,

מח תשתנה הקודמת, בכנסת שקרה וכמו מאובנת. ואף
הבחירות. לקראת זו שבה

- כהן שלום

פסוק סוף
 כבר אתה — זמן מדי יותר לאסון מחכה כשאתה

 מרגיש אתה להיפך, קירה. כשזה להתרגש יכול לא
שפטרנו״. ״ברוך בבחינת הקלה, של הרגשה
 הודיע כהן שלום כאשד השבוע, לנו שקרה מד, זה
 כוח — הזה העולם מסיעת ״פורש״ שהוא הכנסת ליו״ר
סיעת־יחיד. להקים ורוצה חדש,

 שזוהי משנה למעלה מזה כבר ידעתי אישית אני
וה הקנוניות ההשמצות, התימרונים, כל וכי תוכניתו,

זה. בעיתוי זו, לנקודה להגיע אלא נועדו לא טכסיסים
 ואני — סוף־סוף קרה, כשזה מופתע היה לא איש

מכולם. פחות מופתע הייתי
עכשיו? דווקא מדוע
 השנתי הכנס להסתיים עומד שבועות שלושה בעוד

 תקר מחצית תסתיים ובזה השביעית הכנסת של השני
 כהן שלום על היה זה ביום הכנסת. של פת־הכהונד,

מדוע? ולהתפטר. — ומוסרית פוליטית התחייבות למלא
 בהרכבת תנועתנו מוסדות דנו כאשר הבחירות, ערב

 בוועדת־המינויים, רבים היו לכנסת, רשימת־המועמדים
 במקום להציב יש כי שסברו, התנועה ובמרכז בהנהלה

זכרוני. אמנון את השני
 עימי עבד זכרוני למדי: הגיוני היה לכך הנימוק

 לכינוי זכה שם הששית, בכנסת שנים ארבע במשך
 ממדרגה פרלמנטרי ככוח נתגלה הוא ״.121ה־ ״הח״כ

והש הסיעות, כל אנשי מצד ליחס־כבוד זכה ראשונה,
 קורבן הבאת תוך זה, כל פעולותינו. כל בעיצוב תתף

 המועמד היה הוא מצליח. כפרקליט מצידו, גדול כלכלי
לתפקיד. הטבעי

 שלום של רמתו תהיה מה איש ידע לא זאת, לעומת
 בשנת ברשימתנו השני המועמד היה הוא בכנסת. כהן

לס ״רוצים היתה: המרכזית סיסמתנו כאשר — 1965
 רקע על לכנסת.״ אותם שלח — הפה את להם תום

 במערכת־הבחירות, חשוב תפקיד שמילא חוק־לשוז־הרע,
 גם (מה טבעית. כהן שלום של מועמדותו אז היתד,
מנדאטים). בשני שנזכה ברצינות אז האמין לא שאיש

במ כהן שלום יוצג הפעם שגם תבעתי אני.עצמי
בתוקף. זו תביעה ייצגתי השני. קום

 להוכיח שאנס לו לתת שיש שסברתי מפני מדוע?
 נראה הדבר מראש. אותו לפסול במקום יכולתו, מה
שנים. של משותפת עבודה אחרי כבוד, של כחוב לי

 כמה שנמשכו מוסדות בשלושה דיונים במשך וכך,
 שאם והגיונית: מעשית הצעה נתגבשה שבועות, וכמה
ואח שנתיים, כהן שלום יכהן מנדאטים, שני לנו יהיו
זה. אחר בזד, יכהנו ששניהם כך זכרוני. אמנון יבוא ריו

 כח״כ כהן יתגלה אם ההצעה: שמאחורי המחשבה
 זאת יעשה ואחריו שם, לעצמו יקנה אז טוב. מה טוב,

 מאוד, טוב מצבנו יהיה הבאות בבחירות זכרוני. נם
עצמם. שהוכיחו פרלמנטריים אישים כמה כשלרשותנו

טוב, לא־כל־כך כח״כ כהן יתגלה זאת, לעומת אם,
במ זכרוני יבוא שנתיים אחרי אסון. שום ייגרם לא

 הנותרות. בשנתיים התדמית את לתקן ויספיק קומו׳
 וממילא הסיעה, כיועץ לכהן זכרוני ימשיך ובינתיים

שאפשר. כמה עד לכהן יעזור

ת: הראשון היום ס כנ ואבנרי בהן ב
 דעתו על ובעיקר הכל, דעת על נתקבלה זו הצעה

 בישיבה פנים. העמיד כך או עצמו, כהן שלום של
 רשימת סופית אושרה בה התנועה, מרכז של המכרעת

והצ מראש) שהוסכם (כפי כהן שלום קם המועמדים,
שנ כעבור יתפטר מנדאטים, שני לנו יהיו שאם היר

לזכרוני. המקום את וימסור תיים
הרשימה. את המרכז אישר זו, הצהרה סמך על

לתד לדעת, נוכחתי הבחירות, אחרי מעטים חודשים
 הגיעו התחייבותו. את למלא כוונה כל לו שאין המתי,

 סביבתו, לבני שאמר דברים — מוסמכות ידיעות אלי
 שהד — מסויימות פעולות לעתונאים, שאמר דברים

כהן? לשלום קרה מה בעליל. זאת כיחו
— בזה זה הקשורים דברים, שני לדעתי,

מעו עסק לא שלום לראש״. לו ״עלתה בחירתו •
במ השונים בגופים והשתתפותו פוליטיים, בעניינים לם
 ראה החדש בתפקידו בלבד. סמלית היתד, השנים שך

כך. על לוותר הלם לא הוא מעמד. של סמל תואר, בעיקר
 גרוע אף ולעיתים גרוע, כחבר־כנסת נתגלה הוא •
 היו נאומיו ברצינות, עניין לשום התכונן לא הוא מאוד.

 על- במילה, מילה הוכנו, כן אם (אלא להחריד שטחיים
 ושאר העתונאים הכתב), סן אותם קרא והוא זכרוני, ידי

 כאשר רק בזילזול. אליו להתייחם התחילו חברי־הכנסת
 תער בפרשת כמו — לתשומת־לב זכה סקנדאל, עשה

דת־הזהות.
 אילו הראשונה. מן אף חשובה השניה שהנקודה יתכן
ר לראות נאלץ היה שלא יתכן בכנסת, הצטיין א ו ת ב  

 בקרנות כמו בו להיאחז שיש דבר חבר־כנסת של
מוסרית. והתאבדות התבזות במחיר אף המיזבח,

 מאוד יתכן טוב, בחבר-כנסת נתגלה אילו ומאידך,
התחיי על לו מוחלים היו זכרוני) (ובוודאי שהתנועה

 כהונת תקופת תום עד ברצון אותו ומשאירים בותו,
סובו חבד־כנסת להחליף למה כי הכנסת.

 שבר תוך כבר נקבעה כהן שלום של רמתו אולם
 זו, מבחינה מהי. לכל ברוד היה ואז — מעטים עות

 ח״כים 120 ביחד שם יושבים אכזרי. מקום היא הכנסת
 זה שומעים כולם, את מכירים כולם עתונאים, ותריסר

 נחרץ זו אינטימית ובאווירה יום, אחרי יום זה, את
אילמת. בהסכמה אחד, פה במהרה, מישפט

 יודעים כבר הכנסת, פתיחת אחרי חודש־חודשיים
 למילה להקשיב טעם ואין גמור, כסיל הוא פלוני הכל:

 יהיה הוא אך בלתי־מנוסה, הוא אלפוני מפיו. היוצאת
טוב. ח״כ

 מתחת שהוא כח״כ מהר חיש נתגלה כהן שלום
 עצמו שהוא ספק אין גבוה. הכי שאינו — לממוצע

 הגביר והדבר — בלא־מודע או במודע — בכך הרגיש
לעצמו. כל, קודם הרסני, הרסני. לכוח שהפך תיסכולו, את

מש שהוא בטענות פסיכולוגי עניין יש זו, מבחינה
 והגיונית, עובדתית מבחינה מעשהו. להצדקת כיום, מיע

הרבה. חושפות הן פסיכולוגית, מבחינה אך מגוחכות. הן
 לו נתן לא אבגרי ש״אורי למשל, טוען, הוא כך

 בשג- כידוע חולה שהוא שאבנרי, משום וזאת לדבר״,
בעצמו. חשוב עניין כל על לדבר רצה עון־הגדלות,

 הראשונה בשנה נאם שכהן היא הפשוטה האמת
גדו בסיעה נורמלי, שח״כ (מיספר נאומים למאה קרוב

 העתונות עברה רובם, על שנים). בעשר אליו מגיע לה,
 לא זכרוני, של נאום כשקרא (אפילו רחמנית בשתיקה

 כהן שלום לנושא). זר שהיה ברור היה כי רושם, עשה
 ואינטלקטואלית פרלמנטרית שמבחינה הרגיש עצמו

 אני עצמו, (כלפי עצמו את מצדיק והוא כאפס, נתגלה
עצמו. את להוכיח לו ניתן שלא כמי סבור)

 שאין כשם אלה, טענות על להתווכח טעם עוד אין
 על כיום שופך שהוא לקיתוך־השופכין להתייחם טעם

 שנוכח אחרי אישית. ועלי זה שבועון על תנועתנו,
 בת־ אותו לזכות יכול סקנדאליסטי סיגנון שרק לדעת

 אפילו נדהמו השבוע זו. בדרך הולך הוא שומת־לב,
התבטאותו. צורת נוכח לסיגנונו, שהתרגלו העתונאים,

 בזוי שהוא מעשה לעשות שהחליט אחרי פלא, ואץ
ולהת לבזות בעדו שיעצור דבר בל עוד אין במהותו,

 שקוראיו — הזה שהעולם האימרה למשל, כמו, בזות.
 הוא — לבוחרים הוצג ושבשמו לכנסת, אותו שלחו

 ברגע — גכון נ״חשת ? מלוכלך הפך מתי ״מלוכלך״.
גדול. בשלל אותו, עזב כהן ששלום

לח היה וניתן — מראש נתון היה הפרישה עיתוי
 מחצית נגמרת שבועות שלושה בעוד בדיוק. אותו שב

 על ״פילוג״ לביים כהן שלום על היה תקופת־הכהונה.
 גלוי יהיה שלא כדי זה, תאריך לפני ״עקרוני״ רקע

 בכנסת (ובעיקר לעניין הקרובים לכל שידוע מה לגמרי
 אדם מצד כלנתריזם של פשוט מעשה שזהו עצמה):

 היה שהוא כל ואת עצמו את להרוס לו איכפת שלא
 לכיסא להידבק ובלבד — שנה 20 במשך עיסו קשור
נוספות. שנתיים במשך
 ולא האחרונה, בשנה הדברים התגלגלו זה רקע על
 חודשים שלושה לפני העכורים. הפרטים על לחזור כדאי

 שיג־ (החלפה לדרכו שנזדמן הראשון בתירוץ השתמש
 לפברק כדי בהסתדרות) בלתי־מובשר נציג של דתית

 המוסדות את ולהחרים במסע־השמצות לפתוח ״משבר״,
 רק היה השבוע של המעשה התנועה. של הדמוקרטיים

האחדה. ברגע האחרונה, המסקנה הסקת — סוף־פסוק

 שלום לגבי בעיקר — עצוב יום בסך־הכל זה היה
 עצמו את ניתק האחרונים החודשים במשך עצמו. כהן
 מעוזב־קיבוץ הפך שבו העתון מן חברות, של יחס מכל

 בו שנתנה התנועה סן מעמד, בעל לאיש חסר־מקצוע
 כמה לפני שעוד הידידים מן לכנסת, אותו ושלחה אמון

בו. לתמוך מוכנים היו חודשים
 יודעים שהכל כלנתר, — כצל בכנסת נשאר עתה

 יכולים אינם ששולחיו מפני רק בכנסת נמצא הוא כי
 להיבחר סיכוי של שמץ לו ושאין חוק, פי על להחליפו
לד שיצא לפני עוד פוליטית, גרוטאה מחדש. אי־פעם

 במסי- הכריז שעליו הפוליטי״ ״השבועון פוליטית. רך
לפ עוד חי לכל חיים שבק בקולי־קולות, בת־עתונאיס

 בעתר במודעות הכריז שעליו עתון־הנשים, שנולד. ני
 התחיל אותו לנערים, והשבועון נולד. בטרם מת נות,

כשלון. אחרי שותפיו, על-ידי השבוע ניטש להוציא,
וה השפלות השיטות לולא עליו, לרחם היה אפשר
לה בנסיון־סרק משתמש, הוא שבהן הבזויות השמצות

באמון. מעילתו את לו שמזכיר מה כל רוס
למ ממנה כהן שלום פרש כאשר — סיעתנו ואילו

 הסיוט אחרי הכושר, למלוא חזרה חודש, לפני עשה
 בכנסת פעולתנו לתנופת חזרנו האחרונה. השנה של

 מסיעת־ ,זמנית ירדנו, כמותית שמבחינה חבל הקודמת.
 הכל עלייה. זוהי איכותית, מבחינה לסיעת־יחיד. שניים

שב הבוחרים אלף 17 את מייצגת זו סיעה כי יודעים,
מש אינו מעילודבאמון של מעציב ומעשה — בה חרו
זו. עובדה נה
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