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ל־ ,לפחות (או, לשמיים עד עלו חות

גידו כדורבנות, מילים המליאה). תיקרח
 והכנסת עבר, מכל עפו והשמצות פים

כמירקחה. הייתה
ן קרה מה
 לזכור ואופן פנים בשום יכולתי לא

 נוכח שהייתי אף — המהומה סיבת את
חסרת־חשי־ היתה לסערה העילה כי בה.
מאומה. לא על מהומה רוב — בות

* * ? * * / /

 אמריקאי איש־מודיעין גילה מבכר לא
תצ שני הישווה הוא מעניינת. תגלית
 סובייטיים עיתונים בשני שהופיעו לומים,
ש־ גדולי־המדינה, את הראו הם שונים.

 רוזנ־ הרצל אישר שבועות כמה (לפני
 טענתי את אחרונות, ידיעות עורך בלום,

 הזכיר הוא שנים. י שמונה של באיחור זו
 חצי־האי כל את החזיר בגין מנחם כי

 מהותיים שינויי־גבול, שום בלי סיני,
 האחרון, למילימטר עד בלתי־מהותיים, או

 יותר. טובה הצעה לנו הציע רוג׳רס וכי
 אותו יקרה דבר של שבסופו ניבא הוא

 לא בגין אבל הגזרות. בשאר גם הדבר
אז.) כך על חלם

 הגישה הליכוד) של (קודמתו גח״ל סיעת
שההצ דרשה היא אי־אמון. להבעת הצעה

 תיקווה מתוך חשאית, תהיה כך על בעה
 (כמו אז שהיו המפד״ל, מאנשי שכמה
 בחשאי יצביעו הקואליציה, חברי תמיד)

 מעשה לה. שותפים שהם הממשלה נגד
ל רצה בגין אך למדי, ניבזי הוא כזה

עודדו.
 שימשון יעקוב דאז, שר־המישפטים

ערי תבע הוא :תחבולה המציא שפירא,
 ה־ היא כזו הצבעה שמית. הצבעה כת

 קיבל היו״ר אך חשאית, מהצבעה היפך
 של זו צורה על והחליט השר טענת את

הצבעה.
 ממקומותיהם קפצו ואנשיו בגין מנחם

 בכל וצורחים צווחים והחלו כנשוכי־נחש,
 הישיבה, מהלך את לשבש כוחותיהם,

 יצאו לבסוף התקין. ניהולה את למנוע
כאות־מחאה. האולם, מן

 בגין, כמו שנונה מאיר גולדה היחד. אילו
ו בטלוויזיה אז מופיעה בוודאי היתד.

 ״הצווחנים על וזעם לעג רווי בקול מדברת
 אדם כל האופוזיציה. של המתוסכלים״

 איך :עצמו את שואל היה בארץ הגון
 אי־ להגיע כאלה לצרחנים להניח אפשר

ז לשילטון פעם
הכל מזה חוץ אבל משתנים, הזמנים

ה את המכשירות ותקנון־הכנסת, חסינות
בכנסת. המיעוט פה לסתימת קרקע
 וארץ, שמיים מרעיש היה בגין לא,

 לדמוקרטיה האורבת הסכנה מפני מתריע
ל להמוני־בית־ישראל קורא הישראלית,

 ולהגן הפרלמנטרית החרות לימין התייצב
 ה־ מזימות מפני שלו בית־הנבחרים על

המושחת. הרודני שילטון
 החובה אך באופוזיציה. אינו שבגין חבל
 הן — הציבור את להזעיק ויש קיימת,

ה השילטון של הרודניות המזימות מפני
 של המנומנמת האיוולת מפני הן חדש,

 מסוגל שאינו ורפה־הרוח, החלוש המערך
עיניו. לנגד מתרחש מה להבין

 ל־ שיבתו על חולם המערך כי יתכן
ב הוא ישתמש שבו היום ועל שילטון,

לס כדי הפגועה, ובחסינות המתוקן תקנון
 אז קיים שיהיה המיעוט של פיו את תום

מיפלגת־בגין. —

 של הגיאוגרפיה
ל הפורנוגרפיה ז
 סתם גם בתמונה להתבונן מותר

נוסטלגיה. מתוך ככה,
 לעולמם, שהלכו אנשים כמה בה יש
 שנשארו ואחדים שפרשו, אנשים כמה

מיקומם. את ששינו אלא בכנסת, פעילים
 מרדכי יו״ר־הישיבה, לעבר צועק בגין

 ליד (אחדות־העבודה). המערך מן ביבי
 מזכיר־הכנסת. אז לאור, חיים עומד ביבי

 הוותיק, ציגלר מרדכי הוא מימין הסדרן
לגימלאות. בינתיים שיצא

 ה־ הפרופסור וצועק עומד בגין מאחרי
 מן שפרש הליברלי ד.ח״כ קלינגהופר, הנס

עומד המצלמה, אל כשפניו מימין, הכנסת.
ב האחד של הגדולה התהלוכה את סקרו
במוסקבה. מאי

 כימעט. — זהים היו התצלומים שני
לבו כשהם האנשים, אותם בהם הופיעו

 מיקטור־ וכשבדש הבגדים, באותם שים
 ידיהם את החזיקו הם הפרחים. אותם ניהם

התנוחה. באותה
 אחד בתצלום :אחד הבדל רק היה
 השני. בתצלום בבירור הנראה אדם נעלם

 האיש, את הוציא בתצלום, טיפל מישהו
 בו תבלוט שלא כדי האחרים את הזיז

האישים. בחומת פירצה
ההיס השיכתוב חדשה. אמנות זו אין
 בהוצאת הרבה עסק בברית־המועצות טורי

 סטאלין בימי ישנים. מתצלומים אנשים
 של ההיסטוריים התצלומים מכל נעלמה

תפ שמילא טרוצקי, של דמותו המהפכה
 במקומו .1917ד 1905 במהפכות מרכזי קיד

 מנהיג קאלינין, רבים בתצלומים הופיע
 החיצונית שחזותו שניה, ממדרגה סובייטי

טרוצקי. של לזו במידת־מה דמתה
אוה שאינם מישטרים יש :המסקנה

מתק הם ישנים. בתצלומים להסתכל בים
מעדי היו הם אך לתיקון. הניתן את נים
ביכלל. ייעלמו המביכים שהתצלומים פים

הצווחנים
סכלים מתו ה

ה עברתי כאשר בדעתי עלה זה כל
ה של ישנים תצלומים כמה על שבוע
הזה. העולם בארכיון השמורים כנסת,

ב המופיע התצלום את ראיתי לפתע
מלחייך. להתאפק יכולתי לא זה. עמוד

 בטלוויזיה ראיתי כן לפני ימים כמה
בתר מגנה, כשהוא בגין, מנחם מר את

ה ״הצווחנים את עמוקה, מוסרית עומת
 בעת שרון לאריק שהפריעו מתוסכלים״

 בכנסת. אלון־מורה התנחלות על הוויכוח
להז טרח שבגין הצווחנים, ארבעת אותם
 אמוראי, עדי — בשמותיהם פעמיים כירם
 (לפי שריד ויוסף פעיל מאיר אבנרי, אורי

 — ראש־הממשלה) על־ידי שנקבע הסדר
יעשה. שלא מעשה מסתבר, כך עשו,

ב לצעוק חברי־כנסת מעזים זה איך
 ותיסכול ניוון של מעמקים לאילו 1 מליאה
 נאלצת שהיא עד האופוזיציה, הגיעה

 אין מדוע' ז כזה פסול באמצעי להשתמש
ב בשקט יושבים המתוסכלים הח״כים

 שרגיל כפי ונינוחים, רגועים מושביהם,
 מנחם חבר־הכנסת ומעולם, מאז לעשות,

* ? בגין
 מזעמו בוודאי התרשמו הצופים מן רבים

 לאן באמת, יפה־הנפש. ראש־הממשלה של
 להתנהגות קץ לשים צריכים הרי ? הגענו

הכנסת! את המבזה זו, מבישה
 שצולם זה, בתצלום נתקלתי והנה

 הכנסת כהונת בימי שנים, שמונה לפני
השביעית.

 ח״כ אז בגין, מנחם עורר יום באותו
הצור בכנסת. מהומה־רבתי באופוזיציה,

השביעית ת כבנס צועק בגין
ומקום זמן של עניין :מתוסכלים צווחנים

 הדברים את שוב לקרוא נאלץ הייתי
 לשחזר כדי ),1751( הזה העולם בגליון

:שהתרחש מה וזהו הדברים. את
 העניקה ראש־הממשלה, מאיר, גולדה

 מדבריה כמה הלונדוני. לסיימם ראיון
 כאילו הרושם את חרות מנהיג אצל עוררו

 רוג׳רס״ ״תוכנית עם להתפשר מוכנה היא
 ויל־ האמריקאי שר־החוץ של תוכניתו —

ל לסגת לישראל שהציע רוג׳רס, יאם
 שינויים ״עם ,1967 ביוני 4ר.־ גבולות

שלום. תמורת בלתי־מהותיים״,
 לחלוטין. מוטעית היתה בגין של טענתו

 סלע כמו רוג׳רס תוכנית מול עמדה גולדה
 הייתי במילימטר. אף לזוז מבלי איתן,

לק לממשלה שייעץ היחידי חבר־הכנסת
 הדבר, ניתן עוד כל תוכנית־רוג׳רס את בל

 במקומה יבואו הימים ברבות כי וטענתי
לישראל. יותר הרבה גרועות תוכניות

לאופו לועגת הקואליציה במקומו. נשאר
 כאשר צווחים האופוזיציה אנשי זיציה,
מזי זוממים השילטון ואנשי להם, כואב
 ל־ הכנסת ולהפיכת פיהם לסתימת מות

חותמת־גומי.
דודגות
איוולת ו

 בגין, מנחם האופוזיציה מנהיג היה מה
 מן הצעות־תועבה אז הציעו אילו אומר
 שר־המישפטים ובראשם שאנשיו, הסוג
 כבוד על ״לשמור כדי כעת מציעים שלו,

י הכנסת״
 נבוכה, בשתיקה מתעטף היה לא בגין

 היה לא גם הוא כיום. המערך אנשי כמו
ה־ לשינוי אוויליות הצעות בהגשת עוסק

 צי־ צבי עם ומדבר המנוח, סרלין יוסף
ש המועמד מכן ולאחר ח״כ אז מדמן,
חיפה. עיריית ראש לכס במירוץ נכשל
 (משמאל יושבים הממשלה שולחן ליד
 פרס שימעון גבתי, חיים פלד, נתן לימין)

מ בורג. יוסף הניצחי, השר — וכמובן
ז״ל. ישעיהו ישראל נראה אחריהם

 ומי מתוסכל״ ״צווחו מיהו :המסקנה
 וב־ בכנסת מיקום של עניין זה — לא

 המחזה גיבור סאקיני, של כדברי שילטון.
 ״פורנוגרפיה אוגוסט: ירח של בית־התה

גיאוגרפיה.״ של ענייו היא
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