
הבא ר היו״ יד ק המועמד לתנ
רב, של בנו * הו! הכנסת שר

שמלות, רודף מילדות, אפיקורוס
של תפוס ובריטי, ד האיטליגינס איש

וגיבוד□ מושבע הוו ושטרן, תיאר
ומתח ריגול וילות עו תריסר חצי של

טיגווון
 יצחק הבריטי האינטליג׳נס צץ ך*
 תורכיה. בקושטא, במפקדתו ישב ברמן |ז
 בויס־, מ!ד׳עין קצין רק היה לא מן בו

 של הידיעות שירות מחלקת איש גם אלא
 בבולגריה, ברמן של מסוכניו אחד האצ״ל.

 מנתח היה השניה, מילחמת־העולם בעת
 בחיל בכיר קצין מפורסם, בולגרי מוח

הבולגרי. הרפואה
 מנתח אותו עם להיפגש צריך היה ברמן

 בולגריה לקושטא. לבוא לו והורה בבהילות,
 היתר. תורכיה הנאצים, על־ידי כבושה היתה

 היה המדינות שתי בין המעבר ניוטראלית.
 לאותו הורה ברמן אפשרי. בלתי כימעט

 תורכיה, אהובה על כיפור להמציא קצין
האסיס אחד בעזרת מתגעגע. הוא שאליה
מפקד גם שהיה מנתח, אותו של טנטים

 הקצין קיבל הבולגרי, הפאשיסטי הנוער
הרומנטי. למסעו יציאה אישור הרופא

 כי .התורכים לעיתונאים נודע כאשר
 עולמי, פירסום בעל שהיה מוח, מנתח
 לו המתינו הם לקושטא, להגיע עומד

 אותו כי להם ברור היה בנמל־התעופה.
 לנתח כדי סודית, בשליחות בא מנתח

 גם עת באותה בתורכיה. חשובה אישיות
 פון- בתורכיה הנאצית גרמניה שגריר חלה

 של מחלתו כי חשבו והכל בשפעת, פאפן
 כדי בא הבולגרי המנתח וכי אנושה זה

לנתחו.
 סיפור במהירות להמציא הוטל ברמן על

 באחוזה וגילה תורכיה את סרק הוא כיסוי.
 ממוצא יהודיה צעירה מקושטא מרוחקת
גנרל של לבנו נשואה שהיתר. בולגרי,

 אם ברמן, יצחק ח״כ הערכתו לפי יפסידמידיו* 2 שי הפסד
 לברמן הכנסת. יושב־ראש לתפקיד ייבחר

ייבחר. אם לסגור ייאלץ הוא אותו לקוחות־חוץ, בעיקר המייצג משגשג, עורכי־דין מישרד

 על להתחבב הצליח ברמן מפורסם. תורכי
 חמה את לשכנע ולשכנעה צעירה אותה

 הבולגרי שהרופא כדי כחולה, להתחזות
 העתו־ זאת גילו כאשר אותו. לבדוק יוכל
 לדון היה יכול וברמן נרגעו, הם גאים

המשו פעולתם בהמשך הרופא־המרגל עם
שלהם. במניעים יחשוד שאיש מבלי תפת

 היושב- להיות שמועמד מי על זה, סיפור
 ברמן, יצחק ח״כ הכנסת, של הבא ראש
 אחד שהוא לאיש, אופייני סיפור הוא

 הסיפור ביותר. הצנועים מחברי־הכנסת
 את המאפיינים הסממנים כל את כולל

 הרפתקות, ריגול, ברמן: של שנותיו 66
וכסף. נשים

 שירות־הידיעות חבר נשא אותהסודית הודאה
ה האינטליג׳נס ואיש האצ״ל, של

בכליו. לחפש אופן בשום היה אסור לפיה ברמן, יצחק בריטי,
 יצחק ברשותו מחזיק היוס עדלבנונית תעודה

 תעודות־זהוי עשרות כמה ברמן
באצ״ל. היותו בעת בתפקידו השתמש שבהן ריקות, לבנוניות
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 מפואר עבר
וססגוני

 התשיעית הכנסת את לחלק פשר
 הוא הגדול החלק חלקים: לשלושה

 עושים ולא שכימעט חברי־כנסת אותם
ופעי במיזנון זמנם רוב את מבלים דבר,
 החלק לאפס. קרובה הפרלמנטרית לותם
 כולל הראשון, החלק כגודל שגודלו השני,

 דלה הפרלמנטרית שתרומתם חברי־כנסת
לחי מקדישים הם זמנם רוב ושאת ביותר
 מערכת לבניית עתוגאים, אחרי זורים

 ההצלחה אלה אצל עניפה. יחסי-ציבור
 או בעיתונים האינטשים פי על נמדדת

בטלוויזיה. ההופעות מיספר פי על
 נמנים מכולם, הקטן השלישי, החלק על

 על השוקדים חברי־כנסת, מתי־מיספר
 המשכורת את מצדיקים רצינית, עבודה

 את ונושאים העם כניבחרי מקבלים שהם
 לחברי- כתפיהם. על הפרלמנטרית העבודה

 בנויים הם שאין או זמן, אין אלה כנסת
 לפירסומת ולדאוג עיתונאים אחרי לחזר

 יצחק נימנה אלה על רעשנית. עצמית
הליב מהמיפלגה חדש חבר־כנסת ברמן,
 כיושב־ מכהן שהוא העובדה שלולא רלית,
 ששמו להניח היה הכנסת,.קשה ועדת ראש
 הכתבים של השטחיים בדיווחים מוזכר היה

הפרלמנטרים.
ברמן, את מכיר אינו הציבור רק לא

 מכירים שאינם כימעט למיפלגה חבריו גם
והססגוני. המפואר עברו את

 מובן במלוא עסקן היה לא מעולם ברמן
 שביקש מבלי לתפקיד הוצב לפעמים המילה.

 לפעמים מראש. כך על שידע מבלי ואף
חבריו. על־ידי לתפקיד נווט
 אין הכנסת יושב־ראש תפקיד לגבי גם
 שיחות עורך או לחצים, מפעיל ברמן

כאשר כי ספק כימעט אין והשפעה. שיכנוע




