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 ,,ד פוליטי פושט־רגל נכנם וכאן
תמיר. שמואל

 מצב הרי מייואש, ע״מ של מצבה אם
 לפרשנים ייאוש. אחרי הוא החופשי המרכז

 בפעם שעברה זו, סיעה :אחת דיעה יש
 אחרי בנס, רק אחוז־החסימה את האחרונה
הבאה. לכנסת תיכנס לא רבים, פירפורים

 להתקבל נואשים מאמצים עושה תמיר
 אולם לגח״ל. לפחות או לחרות, בחזרה

 בגין, מנחם על־ידי בבוז נדחו מאמציו
 כדי תמיר אליו התחנף איך שכח שלא
 ברגע בגבו סכין ונעץ בכנסת, כיסא לקבל
 חורבנו. על להיבנות שיוכל לו נדמה שהיה

 שלום ובין תמיר בין מפתיע דמיון (יש
 הקירבה מקור בכך ואולי זו, בשיטה כהן

 השבוע שנתגלתה השניים, בין הנפשית
זוהרה). בכל

 זדונית סיסמה להמציא צורך יש אם
 היה לכן תמיר. שמואל כמו אין ומחוכמת,

ש הסופית, הגירסה את שהמציא הוא זה
 פושטי- ארבעת כל לסיסמת השבוע הפכה
 ספיר בין קנוניה יש האומללים: הרגל

 ברעם משה הקואליציה יו״ר שגם ואבנרי,
ה האיש כזכור, הוא, (ברעם לה. שותף

 למען הרב מרצו כל את עתה מקדיש
 — שנועדה מזימה אחוז־החסימה, העלאת
 את ״להוציא — עצמה מאיר גולדה לדברי

מהכנסת״.) אבנרי אורי
הממו התקרית את הולידה זו עלילה

 את האחרון הרביעי ביום שהסעירה שכת,
הכנסת.
 פרוטוקול לפי שאירע מה וזה

:הכנסת
 לאחרונה ...שמענו תמיר: שמואל

 המערך של נכבדים נציגים כיצד כך, על
ב הזה העולם במימון לעזור לנכון ראו

 זה שאולי כשחשבו טפחות, בנק אמצעות
 את לראות מעניין היה רצוי. ואולי כדאי

 הרוצים אלה בין הקואליציה יושב־ראש
 להיות יכולה זו הזה. העולם את לממן

ב לאמונה מאוד אופיינית השנה, בדיחת
פו איך השילטון בצמרת מסויימים חוגים
 לרכך לבבות, לרכוש אפשר ואיך עלים

עמדות.
 אתה מיליונים כמה :אבנרי אורי

שלך? הלקוחות למען מספיר השגת
 שטויות, מדבר אתה :תמיר שמואל

 עוד וזה שקר, עוד זה זה. את יודע ואתה
 רואה אני כאשר אבל שלך. נאלח שקר

 ביב־ה־ את לממן מוכן המערך נציג את
 רוצה אני הישראלית, החברה של שופכין
זאת. עושה הוא למה להבין

 יום כל יושב אתה :אכנרי אורי
 הכנסת, במיזנון ספיר עם וחמישי שני

 וגובה רוצה, שאתה מה כל ממנו מקבל
מפולפל. שכר־טירחה זה על

 מיסחריים דברים פה מערבב אתה מה
פוליטיים? בדברים
 האחרון אתה בדור, הגדול הצדיק אתה
כך! על לדבר שצריך

 שאתה יודע אתה :תמיר שמואל
 אתה — שקר שזה יודע אתה משקר,

שלך. האמת את שחשפתי על קופץ
 תסיר. של האופיינית לטכניקה לב (שים
 — אמת״ ״גילה שהוא טוען הוא פתאום
 שהיה פירסום על הכל בסך עלה כשהוא

 תמיר אבל בן־פורת. בהשראת במעריב,
ול זולתו, של הגילויים את לסחוב רגיל

הפרטי.) לרכושו הפכם
 מזה, התעשרת אתה :אבנרי אורי
!מספיר דברים שהשגת

קו שאתה יודע אני :תמיר שמואל
פועל. אתה כיצד גילו כי פץ,

 יש לצביעות גם :אכנרי אורי
גבול!

 גבול. יש לכזבים גם :תמיר שמואל
חסי בלי שלך, בעיתון דבריך על תחזור

די על לבית־הסוהר אחר־כך ותלך נות,
כאלה. בורים

עגב במיץ שטויות :אכנרי אורי
ניות.

ב זה את תאמר תמיר: שמואל
לדין. ותועמד חוץ

 מעורכי- אחד אתה :אכנרי אורי
 ספיר, עם במגע העומד העיקריים הדין

מה כל ממנו משיג קליינטים, מייצג

 שכר־טירחה זה י על וגובה רוצה, שאתה
אגדתי.

השחי אחת חשפתי :תמיר שמואל
 משקר, שאתה יודע ואתה שלך, תויות

 מר אל פניתי לא אחת פרוטה מילה. כל
 כל זאת. יודע ואתה ממנו לבקש ספיר

!הזה העולם של הממוסד הליכלוך
 מבקש אני קשת: בן־ציון היו״ר

זאת. להפסיק
ה את מנצלים כאשר :אבנרי אורי

מו — אישיים חשבונות לסדר כדי דוכן
כך. על להשיב תר

שבי מכחיש אתה :תמיר שמואל
שהלכה הממשלה ? מטפחות כסף קשת

סטאשו
 לדיור, עולים עבור כסף לבקש לאמריקה

 ? להעולם־הזה זה את ונותנת
 !שטויות זה הרי :אבנרי אורי

 חברי-הכנ- קשת: כן־ציון היו״ר
 נחמה הצעקות. את להפסיק אבקש סת,

 איש כי נרשמים, אינם שדבריכם לי, אחת
אותם. שומע איננו

עלי לחזור מוכן אני :אכנרי אורי
הפרוטוקול. למען הם

במרק מתבשלים איו
 והוא תמיר, את כנראה, הרגיע, זה
 באמת אולי אחר. לנושא בחיפזון עבר

העניין. ייגמר שבזה עצמו את הישלה
 אחרי הקירקס. נמשך בינתיים אבל

מגו שהיה בטכסיס המוקיון. בא המתופף
 מסדר להסיר הציע (הוא כשלעצמו חך

 השיג !)באשדוד השחיתות פרשת את היום
 שעות כמה הדיבור. רשות את כהן שלום
 ובו הזה, העולם גליון הופיע כן לפני

 בסופרמארקט, שנתפס הח״כ על הסיפור
 עבורן. שילם שלא המרק שקיות כשבכיסו

 :בפרוטוקול שנרשם מה זה
כנ היושב־ראש, אדוני :יכהן שלום

לי היתה שלוא היא האמת נכבדה. סת

ו ההצעה מה :כגין מנחם
 ברירה אין קשת: כן־ציץ היו״ר

 את להסיר להציע אלא כהן לחבר־הכנסת
מסדר־היום. ההצעה

לנ זכות לי היתד, אילו :כהן שלום
 נמנע הייתי אולי אז כי הימנעות, מק

 מהקנונייה שכתוצאה מכיוון אבל ומנמק.
 חבר- ובין הקואליציה יושב־ראש בין

זכות... לי אין אבנרי, הכנסת
ש היחידה הקנונייה :אבנרי אורי

ה אנשי שעשו הקנוניה היא מכיר אני

 מסרו לא ממנה שכתוצאה איתך, מערך
גניבה. בעוון למשטרה שעבר בשבוע אותך

 אתה מגעיל. לא אתה :כהן שלום
אבנרי. חבר־הכנסת מצחיק, סתם

 מסתובבים לא אנחנו :אכנרי אורי
בסופרמרקט. כאן

הן שלום  שחבר- מכיוון כאמור, :כ
 כאשר עשה, אשר את עשה ברעם הכנסת

ב אבנרי חבר־הכנסת את לקנות ניסה
אח בדרכים או לירות 100,ב־ססס כסף׳
 היום. להימנע יכול אינני לכן — רות
 ההצעה את להסיר להציע רק יכול אני

מסדר־היום.

ססאשו גיו של נציגו
 סיעה כנציג אכנרי, שאורי מכיוון

 זאת. עשה הוא — להימנע יכול חוקית,
 אמיתות כמה והזכיר הדוכן, על עלה הוא

 התעלם כהן שלום מדברי לתמיר. קטנות
כליל.
שקרה: מה וזה

 עולה היה לא באמת, :אבנרי אורי
 זה, נושא על מהצבעה להימנע דעתי על

דב המציעים משלושת אחד עירבב לולא
הנמקתו. בדברי לעניין שלא רים

פו שפושט־רגל בזה חידוש שום אין
שלו... הפוליטית הקאריירה בסיום ליטי,

לעצמך? מתכוון אתה כהן: שלום
 לחבר- מתכוון אני :אכנרי אורי
תמיר. שמואל הכנסת

 הרבה כבר אתה תמיר: שמואל
ב נחשף פרצופך אך זאת, מנסה שנים
הציבור. עיני

ש בזה חידוש אין :אכנרי אורי

 רעש סביבו להקים מנסה פוליטי פושט־רגל
ה את הפכת אתה לכן האפשר. ככל רב

 וזו — לקירקם אוטוקרס בעניין חקירה
 מישאלים מזמין אתה לכן לכנסת. בושה

לאו כגיבור אותך המגדירים מפוברקים,
 בשחיתות. הלוחם מי

ל־ הנימוק זה האם :תמיר שמואל

 עוד להשמיע כדי — בהצבעה הימנעותך
שלך? השופכין מביב גידופים קצת

ל מספר היית אילו :אכנרי אורי
 סט־ ג׳ו של נציגו היית שאתה נשאלים,

 — הבין־לאומי התחתון העולם מלך שר,
מו היית ולא שונות, היו התוצאות אולי
בשחיתות. הלוחם לאומי כגיבור פיע

 שכאן לכך לב שמו העיתונאים (כל
הלם.) נתקף כאילו לגמרי, תמיר השתתק
ב כאן נאמר היושב־ראש, כבוד אבל,
 ומכיוון טפחות. חברת על משהו וויכוח

לוויכוח. גם נוגע זה — לשיכון נוגע שזה

 באולם״. ״צחוק כאן רשום (בפרוטוקול
 באולם, הומור של אווירה השתררה בכלל

 נהנו והכל בחיוך, דיבר שאבנרי מכיוון
כגמולו.) מקבל שתמיר בגלוי

 הפועל ממשלתי, בנק היא טפחות חברת
 שייכים הממשלה כספי הממשלה. בכספי

 מלווה הזה שהבנק הכספים כולו. לציבור
ל הידועים בתנאים לגיטימיות, למטרות

ומ ורגילים פומביים שהם תנאים ציבור.
 באותה לכולם, מגיעים — במשק קובלים

בדיוק. מידה
אח וידיעות ומעריב ודבר שהארץ, כשם
 — אלה בתנאים הלוואות קיבלו רונות
ממשל ובנקים טפחות מבנק — ובצדק

 הזה, להעולס גם מגיע כך אחרים, תיים
 — ההלוואה את לנו מאשרים היו ולולא
לצו־על־תנאי. בקשה זה על מגישים היינו

 בגלל ההלוואה, את לקבל שלא החלטנו
גרידא. עסקיים שהיו שיקולים

 חבר- אתה, שעשית המכוער המעשה
 עניין כאן שעירבבת הוא הורביץ, הכנסת
פו החשדה עם לחלוטין שיגרתי מיסחרי
ליטית.

 חבר- האם שאלת: לא זאת, כשהעלית
 או וקיבל הלוואה, ביקש אבנרי הכנסת

נעשה שזה אמרת אתה אותה? קיבל לא
 לפשיטת־רגל שותפך היום שאמר כמו —

 — תמיר שמואל חבר־הכנסת פוליטית,
 ביני פוליטית קנונייה שהיא איזו מתוך
במערך אחר מישהו או שר־האוצר ובין

 מצדך. מלוכלך לעניין זאת הפכת ובכך —
איזה :ארכלי־אלמוזלינו שושנה

בכנסת? היום יש סגנון
 הכנסת חברת אני, לא :אפנדי אורי

החדש לסיגנון אחראי ארבלי־אלמוזלינו,

 מביאים סקנדליסטי. סיגנון בכנסת, הזה
 בכנסת, להגיד מה להם שאין אנשים אותו
 כבר נאמר להגיד להם שהיה מה שכל

אחרים. על-ידי
 הצרופה הטוהרה תמיר: שמואל

!שתיים על מהלכת
 וולגרי סקנדליזם זהו :אבנרי אורי

חסר־טעם.
ודב שחיתות מוסר, של עניינים לגבי

 תמיר, שמואל חבר־הכנסת זה, מסוג רים
בראש. לקפוץ לא לך מציע הייתי
 למשל: רציניות. מוסריות סוגיות פה יש
לעורכי־דין... מותר האם

 את הפכת מזמן כבר :תמיר שמואל
הזאת. במדינה הרפש אבות לאבי עצמך

 ברפש התפלשת אתה :אבנרי אורי
ב בא אותך זוכר אני מאוד. טוב הזה

 כדי הזה, העולם לדפוס בלילה שתיים
תש ולהוסיף עליך, שנכתבו דברים להגיה
!עצמך על בחות

ב להעזר ניסית :תמיר שמואל
כוו על עמדתי מאוד ומהר שלי מאבקים

נותיך.
 דברים אולי, אזכיר, :אבנרי אורי
קצר. כנראה, זכרונך, מזכרונך. שפרחו

)6 בעמוד (המשך
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ייעוברת השיירהזכות..
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