
 כאמור. היה, נושא שכד מפני
כעיני. חשוב

 משווע פער פרלמנט) (ובכל בכנסת יש
 חשובים. דברים לבין מעניינים דברים בין
 אידיוטיזם מוחלט. כימעט ניגוד ביניהם יש

 לספק יכול ארלוזודוב, פרשת כמו טהור
 שתמלא ומרתקת, סוערת ישיבה לכנסת
 מיליארד 20 של תקציב בעיתונים. עמודים
 אזרח כל של חייו לתוך החודר לירות,

המאפ חוק נוראי. שיעמום יוצר יום, בכל
 לבית־ אזרח כל להכניס למישטרה שר

 שניסיתי השוטטות, סעיף (למשל: הסוהר
מישפטנים. קומץ רק מעניין לבטלו) ■לשווא

פינגעג כדורי כמו
 היא הכנסת עבודת שמחצית מכיוון

 לא־מישפטן נמצא מישפטית־ימיקיצועית,
 בין כי הזמן. במחצית למיסגדת מחוץ

 הנורמלי ההיגיון ובין המי׳שפטי ההיגיון
תהום. רובצת

 בגיל מייוחד. מזל זו, מבחינה היה, לי
 לחמי, את להרוויח נאלץ כשהייתי ,14

 עורו־ של במישרד כפקיד לעבוד הלכתי
 במשך אך מישפטים, למדתי לא מעולם דין.

 תפסתי בבית־המישפט שנות־עבודה חמש
 לי עוזרים היו לא אחרת הפרינציפ. את
 של המצויינות המישפטיות חוות־הדעת גם

הצעות־חוקים. על זיכרוני
 לסיעה שייך או סיעת־יחיד, כשאתה

 תמיד, דרוך להיות צריך אתה קטנה,
 ה־ בישיבה גם במוצב. בתצפית חייל כמו

 אם פעם אף יודע אינך ביותר, ׳משעממת
 מהלך ליזום הזדמנות לפתע לך תזדמן לא

 אתה כדורגל, שחקן כמו מפתיע. פרלמנטרי
 ולגלגל הכדור את לתפוס לפעמים יגול
 יכול אתה המיגרש. של אחר לחלק אותו
 כדי מה־בכך של עניין על ויכוח לנצל

 לפניה להניח חדשה, מחשבה בכנסת ׳לעורר
חדש. רעיון

ל רעיונות מאות הכנסת לחליל !זרקנו
 לישיב־ ,עיוותים לתיקון הדברים, פני שינוי

 לשינוי הרעיונות בצד סידרירהשילטון, ׳לול
 תוך להיווכח, נהנה אני כיום המדיניות.

 החדשה, הכנסת דיוני על דיווח קריאת
 באולם, לקפוץ ממשיכים אלה .׳שרעיונות

 לחלק הרעיון כגון — פינג־פונג כדורי כמו
 מישרדי־ בין המימשל תפקידי את מחדש

ה או רציונלית, שיטה פי על הממשלה,
 הטורדני הפריט את בסליל למחוק רעיון

מתעודות־הזהות. ״׳לאום״
 שאחדים זרעים ככנסת זרענו

שנים. כעוד רק ינכטו מהם
 כמיטב תפקיד שמילאנו זו, הרגשה
 שיעמום של טונות כנגד שקולה יכולתנו,

 על איחורה מביט כשאיני כיום, טהור.
 מצטער איני רצוף, מאמץ של שנים שימונה

 לאור לא גם עבודה. של אחד יום על .אף
 לא היכל, אחרי בדצמבר. 31ב־ שקרה ומה

 בכל הציבור בעיני חן למצוא ביקשנו
ש להרגיש יותר לנו חשוב היה מחיר.
עצמנו. עם שלמים אנחנו

הסוס על לעלוח איו
 של קטן פסל־פלאיסטיק עימי מור **4

*  פרץ מידידי כמתנה שקיבלתי קנגרו, /
 זה קנגרו הראשונה. בחירתי למחרת עופר
משהו. מסמל

 הראשונות הישיבות אחרי הימים, ;באותם
 בכנס־ אותי שאלו הששית, הכנסת של

 עמיתי אלי מתייחסים איך תנועתי ניצחון
עצמי את מרגיש שאני עניתי החדשים.

 בעל־מלאכה, הוא מיקצועי פוליטיקאי
 שלו המלאכה אחר. בעל־מליאכיה כל כמו
 ציבורית. במישרה ולהחזיק לקבל היא

ה בעיני חן למצוא צריך הוא כך לשם
 אינה הציבור בעיני מציאת־החן ציבור.

 לא אם העיקר. זהו מיקציועו• שיל צדדי חלק
במיקצויעו. יצליח לא חן, יימצא

 הפוליטיקאי שד מוחו פועל לכן
כ חיום הולך ״מה כך: האמיתי

 הצי־ כעיני חן מוצא מה ץ שוק
 לשמועץ״ הציכור רוצה מה כור?
 הוא פופולרי, מה שהחליט אחרי

ה על אעלה אני ״איך ממשיך:
 ל־ — אפקיע אני איך ? הזה סוס

 את — מיפלגתי לטוכת או טוכתי
?״ הזה הפופולרי העניין

 הפוליטי בשוק היום ההולכת הסחורה
 זה שנה לפני הסוריים. השבויים פרשת היא
 יכול זה שנה בעוד כלכליים. סקנזזלים היה

 הפוליטיקאי חשוב. לא עדות. עסקי להיות
 עם מזוהה תמיד יהיה המצליח המיקצועי

 שבא עד — הרגע של הפופולרי העניין
 לתפוס ימהר והוא חדש, ועניין חדש, רגע

עימו. ולרוץ זה כדור
 נחוץ. מיקצוע ואפילו מיקצוזע, זיהו

הציבו המישרוית את יאייש מי !איחרת,
 שופטים בספר יותם במשל האטד ריות?

 מיקצו־ לפוליטיקאי המושלמת הדוגמה —
 לא שעצי־הפרי מפני דרוש, היה — .עי

זיו. במלאכה לעסוק ריצו
 אין עץ־פרי. אינו הימיקצועי הפוליטיקאי

אשכו אינטלקטואליים, ענבים מניב הוא
 הוא מיקצועיו חדשניים. רעיונות של לות

 הזולת, של מחשבתיים פירוית לעצמו ליטול
ל עליו לפופולריים. הופכים שהם ברגע
 בנאומים לחזור בוש, עד בישיבות שיבת

 שהפכו מקובלות מחשבות על ואינסופיים
ש כאלה, מחשבות רק שיגרתיות. כבר

 ול־ לסיסמות והיו חדשני מתוכן התרוקנו
 בעיני חן למצוא יכולות שגורות, מיליציות
 ה־ הרוחני מזונם את המקבילים המונים
ההמוניים. מסלי־התיקשורת בילעדי
 בדרך ללכת הרוצה ופעילה, קטניה סיעה

 את תקרא היא בנקל. להצליח יכולה וזו,
 עליה תנאם עיחון־הביוקר, של הכותרת

ל ידווח עיתון־בוקר ואותו נרגש, נאום
 מתוך בהרחבה, זה נאום עיל היום מחרת
 בעיתון־ ידיעה תקרא היא רבה. גאווה
 העתק (עם שאילתה עליה תגיש הערב,
 ל״ יפרסמה והעיתון עיתון), אותו לכתב
ל חותכת כעדות בהרחבה, היום ומחדת

 תשנה הסיעה האומה. גורל על השפעתו
 תהיה הרוח, למשב בהתאם דיעויתיה את

 ו־ מתקדמת מחר, ותבוסנית היום נוזלנית
הצורך. לפי חליפות, ריאקציונית כ כאלה דוגמאות של שפע יש

פרלמנט. ככל כנסת. ככל כניסת.

ועש מיני כל
ו  לי ייחשב ואל - לומר מעז בי .

 שאילו — בלתי-ינסבלת ליוקרה הדבר
 יותר בה מצליחים היינו זיו, בדרך הלכנו

 ששלטנו מפני פשוט אחרת. סיעה מפל
 גוף מכל יותר הפרלמנטרית ׳בטכניקה

ויסושר־ביצוע. מהירי־החלטה והיינו יאחר,
 הסר אותנו. עניין לא זה — מה אלא

מיקצועיים. פוליטיקאים להיות התיאבון ילינו
 דעתי על עולה היה לא לעולם

 למען כמיקצוע, לכנסת ״לרוץ״
כווד הזעומה. והמשכורת הככוד

 עניין מאיתנו לאיש היה לא אי
 כלכלית-פוליטית, אימפריה להקים
פא״י ל״ע, של זו כמו קטנה אפילו

אח---------- ---------- ומ

אסרי אור■
 שביקר האיכר, על בסיפור הקנגרו כמו

 לפני עימד האיכר בגן־יהחיקות. לראשונה
 ולבסוף ארוכות, בו הביט הקנגרו, ׳כלוב
כזאת!״ חייה ״אין יאמר:

 עד כזה ונשארתי קנגרו, הייתי
 סיכה כגלל ככנסת. האחרון הרגע

 להיות, רציתי ולא אינני, :פשוטה
שה למרות מיקצועי. פוליטיקאי

 כנס וראשונה, כראש היא, כנסת
מיקצועיים. פוליטיקאים שד

פולי ברעם, משיה השבוע הכריז כאשר
 עיתונאי: בראיון מובהק, מיקצועי טיקאי
 — בכנסת!״ לי חסר לא איבנרי ,״אורי

 עמיתיו, ובשביל בשבילו לרוחו. הבינותי
 ה־ בגילגוליו מפא״י מנגנון של הבוסים
 ה־ שאר מנגנוני של הבוסים וגם ׳שונים,

̂ע עד מחרות מיפלגות ו היינו ומק״י, ל׳
קיומה. בעצם מרגיזה מוזרה, חיה נשארנו
זאת: להסביר יאנסה

״י. מק או
ל שהלכנו היתר, שלנו הגדולה הצרה

 לא מאד. מסוייימית גישה לייצג סדי כנסת
 נוסח דוגמטית אידיאולוגיה לא דוקטרינה,

 לענייני עקרונית גיישה אלא ,10,־ד המאה
 של דגם — והחיצוניים הפנימיים המדינה,
 יהיה שבה הומאניסטית, אחרת, ישראל

לחיות. ונעים טוב
 לבעיית פיתרונות לנו הכתיבה זו גישה
 לסידרי-שילטון ומדינה, דת ליחסי השלום,

 כש־ אחירים. עניינים ולאלף ׳ודמוקרטיה,
 היה זה — פופולריים היו אילה יפיתרונות

 בלתי־פופולריים, היו כשהם אבל לנו. טוב
לשנותם. יכולנו לא

 שואל באופוזיציה מיקצועי ׳פוליטיקאי
 יכול שאני השמן, הסקנדל איפה :עצמו את

 כשיד׳עת־הקהיל היום, למחרת ? היום לפוצצו
 סקנדל לעורר בהחלט יכול הוא מתחלפת,

מרעישים מסויימים ח״כים (שמעתי הפוך.

בוע□ משה אמו וי!״ חסו לא אבנו׳
 המש־ הסובסידיות, שיטת נגד וארץ שמיים
ה היו ח״כים ואותם — והמושחתת היתה

נרג בנאומים הארץ את שזיעזיעו ראשונים
 והמושחתת, המשחיתה הממשלה נגד שים

הסובסידיות.) את עכשיו שביטלה
 כאלה. מאושרים היינו לא אגחנו

 ב־ ככנסת. רעש פעם לא עוררנו
 ידענו מפירסומת. סלדנו לא החלט

 של השום חלק הוא שהפירסום
 דיעותינו להפצת אמצעי פעולתנו,
 רעש, עוררנו כאשר אכל כציכור.

 ולא כו. שהאמננו עניין על היה זה
 נגדנו שקומם רעש זה היה פעם
הציבור. את

הנר ממאבקי־היחיד אחיד בזכרוני עולה
 שיצרנו, הסערה — שלנו ביותר גשים

 למחרת במליאת־הכנסת תחילה, ׳בכוונה
 לתבוע כשהחלטנו הלובי. המטוס הפלת
 והרמטב״ל, דיין פיטורי את הדוכן מעל

ב היום, פופולרי. יהיה לא שזה ידענו
 אולי יום־הכיפורים, מחדלי לאור דיעבד,
 רב ושדם שצדקנו, רבים עימנו יסכימו

 שיטת כל אז נבדקה אילו נחסך, אולי הייה
במיערכת-הביטחון. קבלת־ההחלטות

 שעוררנו השינאה מישקע אכל
 נשאר — יום כאותו עצמנו על

ו רכים של כתת־ההכרה אי־שם
כנו. התנקם וכוודאי מוכים,
 :(למשל פופולריים מעשים הריבה עשינו

 אך וקרן־ספיר). נתיבי־נפט פרשות גילוי
 הבלתי- מאבקינו השאירו שלבסוף חוששני

יותר. העמוק הימישקע את פופולריים

,וזימו־ פינחס
 לא האם כך? על להצטער יש אם ן■*

המא מן הרבה על לוותר הקד. כדאי 1 1
 את פעם מדי להגיד ואף האלה, בקים

 להישאר כדי האמיתית, מדעתנו ההיפך
בכנסת? יעיל כוח

 אילו אבל בחיוב. שישיבו יהיו ׳בוודאי
במוסדות כזאת החלטה אי־פיעם נתקבלה

יק ״הברים לומר: נאלץ הייתי תנועתנו,
 פשוט בכנסת. איחר נציג לכם חפשו רים,
 בתנאים בכנסת לשבת עניין שום לי אין

גדול.״ די אינו התענוג כאלה•
 הרי ? לזנות הבריות מתנגדים מדוע

 מכובד, פעם לא שיהיה עתיק, מיקצוע זה
ה היחס ורצוי. נחוץ רבים לדעת ׳ושהוא
 העובדה מן לי, נדמה כך נובע, שלילי

 דבר כסף, תמורת נמכר, זה !שיבמיקצוע
 או לאהבה, אותו קושר האנושי שהטבע
דומה. רגשי ליחס או לחיבה לפחות
 המוכן אדם העיתונות. על גם דעתי כזו

 בו, מאמין שאינו דבר כסף, תמורת לכיתוב,
 פעם דיברנו זה בהקשר מזונה• שוינה אינו

״עיתוזניות״. ששמו מיקצוע על
הפולי לנכי בעיני, הדין, הוא
המא אדם כידי במכשיר טיקה.

 המכטא עושה, שהוא כמה מין
 אהכה, מתוך הפועל שלו, אמת

 העיסוקים אחד — יפה אקט זהו
 האנושית. כהכרה כיותר היפים

 זיק את האמונה, את ממנו קח אך
 זנות אלא תישאר ולא — האהכה

למדי. מכחילה מיקצועית,
 אינו פינחס, מעשה לעשות שמחליט מי
 זאת (לא, זיימרי. של שפר לדרוש צריו
זימ של שכרו בעולמנו, דפוס. טעות אינה

פינ של שכרו על בהרבה תמיד עולה ,ר
 מס־הכנסה משלם שפינחס גם מה חס,

 מיני כל מוצא שזימרי בעוד ומ״לווה־מרצון
מהם.) להשתמט כדי טריקים
 כליל־הסילווס־ מפלה ספגנו אם

 הנבון, הדכר את שעשינו מפני טר
 לנו אל — לעצמנו נאמנים והיינו

 כו■ אינה בזאת מפלה להתלונן.
 לשיט■ מקור אינה גם כי אם שה,
רכה. הה

 אינו העוני היהודית: החוכמה כדברי
בו. להתפאר מה אין גם אבל בושה,

 אורי ינסה זו סידרה (בהמשך
המע הסיבות את לנתח אבנרי
בבחירות). למפלה שיות


