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 כלנתאר. רחמים בשם איש היה יה ך•

רחמים). היה אכן שמו (אם 1 1
 האם עשה. מה בדיוק זוכר אינו איש

 אלא זאת היתד. שלא או עצמו, את מכר
 או מנוול היה האם חסרת־שחר? השמצה

הדור? צדיק
 נדיר הישג השיג שהוא רק זכור
ד. או כ חדשה ,מילה הפך שטו מ
העברית. שפה

 לו העניק ואשר לו, יוחס אשר המעשה
 בגידה. של מעשה היה זה, סמאנטי כבוד
 בעיריית פלונית לסיעה שייך היה הוא

 תמורת אלמונית לסיעה ועבר ירושלים,
 טענו לפחות, כך, אישית. טובת־הנאה

יריביו.
 עוד. חשובות אינן האמיתיות העובדות

 נחשב כלנתאר שאותו העובדה חשובה
 במישור מדאיגה ציבורית תופעה כמייצג

העירוני.
 — עין למראית לפחות — התאחדו הכל

 מאיר גולדה ב״כלנתאריזם״.־ להילחם כדי
הת צדדיו שכל בינמיפלגתי, הסכם יזמה
 סיעות של נציגים עוד לקנות שלא חייבו

יריבות.
 הכנסת לא. גם ואולי עזר, זה אולי
 ראשי- של האישית לבחירתם חוק קיבלה

 ערך דראסטי באופן הורד ובכך העיריות,
בגי פוטנציאליים. כלנתארים של המניות

פחות. שווה פשוט, היתה, דתם
ה שגס וייתכן צומצם, הביקוש

היצע.
 העירוני, הכלנתאריזם בשיא גם אולם

 שם הפרלמנטרי. למישור הגיע לא הוא
 לא חברי־כנסת יציבות. מיפלגות שלטו

 עצמם, את למכור (כימעט) מוכנים היו
 מוכנות היו לא גם מכובדות ומיפלגות

 מתנקמת היתד, הציבורית הבושה לקנות.
 המימסד כזה. מחפיר מעשה של בבעליו

בכנסת. כראוי תפקד הפוליטי
 גם התגנב הכלנתאריזם על לוויכוח

 כי טענו המערב״ ״עדות בני עדתי. יסוד
 בארצות־ התרגלו הם יתכן. לא זה אצלם

 ואידיאולוגיות. פוליטיות למיפלגות מוצאם
תקי דמוקרטיה מתפקדת איך יודעים הם
מ באו המיזרח״ ״עדות בני ואילו נה.

ש אחרים, מושגים שררו שבהן ארצות
חמו בין הפוליטיים החיים התנהלו בהן
 איש־הציבור, של הנאמנות ושבטים. לות
 ולמקורביו, למישפחתו נתונה נאמר, כך
מדינית. ולמיסגרת לאידיאולוגיה לא

ה כלנתאר שגם הזכיר כך שטען מי
הבוכארית. העדה איש היה מקורי

 אש־ כלנתארים חפרו לא אמגם,
 מי אך השוגות, בעיריות כגזיים

ץ לכך לב שם
ענ היה הכלנתאריזם — אחרת או כך

 אלא לכנסת, נגע לא הוא עירוני. יין
צדקני. לדיון כנושא
התשיעית. לכנסת עד
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מא לכתוב מתפתה מישהו היה יילו ^
■  לפתוח היה יכול פרלמנטרי, ניפסט י

 אימים מהלכת רעה ״רוח במילים: אותו
וב בימין אחזה היא התשיעית. בכנסת
 בגדולים ובספרדים, באשכנזים שמאל,

ממש. הראשון ברגע התחיל זהובקטנים...״
ה יישכח אל דיין. משה היה הראשון

דבר.
 אשכנזי לאומי. גיבור דיין. משה

וחניכו. המימסד בן למהדרין.
 נודע והנה הבחירות, המולת נדמה אך

 דיין, משה חבר־הכנסת כי הנדהם לציבור
 (מועמד ברשימת־המערך עתה זה שנבחר

 ולקבל ממיפלגתו לפרוש החליט ),7 מס׳
 על- שתוקם החדשה, בממשלה בכיר מינוי

בגין. מנחם — העיקרי יריבה ידי
 מן במקום בו להתפטר היה יכול דיין

 לקבל לו מפריע היה לא הדבר הכנסת.
 חבר־ להיות חייב שר־חוץ אין המינוי. את

כנסת.
 הוא זאת. עשה לא הוא אך
 ה■ כנציג זכה שכו ככסא, דבק

מערך.
זאת? עשה מדוע

 יתכן לא הרי אידיאולוגיים. מטעמים לא
 כי הבחירות, אחרי יום יגלה, אדם כי

מו את הציג שבמיסגרתה האידיאולוגיה
כוזבת. היתד, עמדותו

הס לא המערך מדיניים. מטעמים לא
 הקלפיות, שנסגרו מאז דבר, לעשות פיק

דיין. של זעמו את לעורר כדי בו שהיה
 ולקח ממיפלגתו, קפץ דיין לא.

 שזו מפני פשוט ערמו, כסאו את
בבחירות. הפסידה

הי לממשלה שירותו את השכיר הוא
בבחירות. ניצחה שזו מפני פשוט ריבה,
 כך לשם שר־חוץ. להיות רצה הוא

ממיפלגתו. פרש
סיעה. בלי בכנסת, בודד חבר נשאר הוא

 ל■ כנאה דוגמה. נוצרה כך
 כעצם דיין, קרא ותיק, פלמ״חניק

״אחדי:״ מעשהו:
■ ■ ■

 מתחי- זו בכנסת אחר מזהיר ופת **ן
 פלאטד שמואל כמובן, הוא, לתה (₪)

 היא־סימפ־ זה במוסד נוכחותו עצם שרון.
למשהו. טום

 בבחירות, מועמדותו את הציג פלאטו
 ממאסר להימלט כדי הסוואה, ובלי בגלוי

פלי בעבירות בינתיים נשפט שם בצרפת,
 מקובלת, הגדרה כל לפי חמורות. ליות
התחתון. העולם איש הוא

 לא הוא לכנסת. התגנב לא פלאטו אך
 בכך. הבחין שאיש מבלי תוכה אל חמק

 הוא הזרקורים. באור עמד הוא להיפך.
 נבחר והוא שהוא כמו עצמו את הציג

ישראל. בוחרי על־ידי
 שניים פי השיג הוא !נבחר. סתם ולא
 הוא לו. דרושים שהיו מכפי קולות יותר
 של״י, תנועת מאשר קולות יותר השיג

 האידיאולוגי בייחודה מפקפק אינו שאיש
 מאשר קולות יותר השיג הוא והמדיני.
ה שרון, אריאל עמד שבראשה הרשימה

אותנטי. כגיבור־מילחמה נחשב
 ההצבעה את להסביר אפשר

 או זו כצורה פדאטו־שרון כעד
 כי להכחיש אי-אפשר אך אחרת.
 בו• גרמו לכנסת, זה איש בשלחם

מה — מוסרי למהפך חרי-ישראל
 מאשר יותר חמור אולי, שהיה, פך

ה את שהעלה המדיני, המהפך
לשילטון. ליכוד

פעי לכנסת. לבוא מאוד ממעט פלאטו
 מעניינת הכנסת לאפס. קרובה בה לותו
 כבוד חסינות, המעניק כמוסד בעיקר אותו

שו להזמין אפשר שאליו וכמקום ותואר,
לע כדי שונים, מעסקים לעסקים תפים
רושם. עליהם שות

הימצ ועצם שם. נמצא הוא אך

 הכנסת דמות את משנה שם אותו
ללא-תקנה.

■ ■ ■
 התחלתיים כלנתארים •טני הרי
 שלאחר־הב־ הכלנתאר דיין, — אלה

 באו — הנבחר הכלנתאר ופלאטו, חירות,
והולך. גובר בזרם האחרים,
 תרמה זו לתופעה מאוד גדולה תרומה
 ימי את לחדש אמורה שהיתר, התנועה
 טוהר של מיגדלור בה להציב הכנסת,
 לשינוי, הדמוקרטית התנועה —. ומוסר
 לדמוקרטיה. אוי לתנועה. אויד״ש.
לשינוי. אוי

 קוני של באווירה בחיפזון, קמה ד״ש
סס תערובת אליה משכה היא יוונקטורה.

 ,41x0̂ \.7)1 828 — עסקנים של גונית
באנגלית. שאומרים כפי

 בכנות ששאפו אידיאליסטים, אליה באו
אופור באו איזה. לדעת מבלי לשינוי,

 לעשיית קפנדריה בה שראו טוניסטים,
 גם ובאו נוהים, בתנאים פוליטית קאריירה
ש פוליטיים פיראטים פשוטים, שודדי־ים

עליה. להשתלט כדי ד,אוניה על טיפסו
 כועת־הבורית התפוצצה כאשר

ל דרור נקרא המקורית, ״ש ד שד
 הם אלה. טרמפיסטים שד יצרים

והתפצלו. התפצלו התפצלו,
ל עלה הוא יגורי. אסף אותם איפיין

 היותו למדי: מוזרה עילה בזכות גדולה
 המצרים בידי שנפל ביותר הבכיר השבוי

ל שאין נדמה יום־הכיפורים. במילחמת
 בושה זו אין בעולם. ורע אח זו תופעה
 מיוחד. כבוד גם זה אין אך בשבי, ליפול

פוליטית. לקאריירה דגל זה אין בוודאי
 לדרכו. יגורי הלך ד״ש, התפרקה כאשר

 הצטרף אחר־כך סיעת־יחיד, הקים תחילה
לליכוד. איכשהו

 לעטוף טרח לא יגורי ? מדוע
 אידיאולוגית. כטלית מניעיו את

גלויים. הם מניעיו
 עמית מאיר האחרים. באו יגורי אחרי

 להפיל כדי לד״ש שהלכו גולומב, ודויד
 כדי המערך, אל חזרו המערך, שילטון את

 אל- מרדכי הליכוד. שילטון את להפיל
כנש בכנסת נודד כליל, השתחרר גרבלי

 כל לחבק מוכן היה ולבסוף אבודה, מה
ש ובילבד שיהיה, ככל עלוב כלנתאר,

 ״סיעה״, הוא כאילו פנים להעמיד יוכל
כלשהו. רעיוני תוקן לה שיש

ושפיק אליהו שלמה פרשו מכן לאחר

 רו־ ודני אולמרט אהוד חברי־חכנסת *
מאחו בהצבעה. קולות מניין בעת זוליו

ובורג. שרון השרים ריהם:

 הש־ מהי מה? לשם מדוע? לאן? אסעד.
 יעדיה הם מה סיעתם? של קפת־עולמה

והחברתיים? המדיניים
גיחוך. מעוררות השאלות עצם

ה את יודעים הכד אצלם. גם
תשובה.

 — שעה לפי — אחרון כפרק ועתה,
 כי האיש הודיע תחילה תמיר־נוף. פרשת

להס טרח לא הוא לאליהו. והצטרף פרש
 זאת. עשה נשגב אידיאל איזה למען ביר

המדינה. את להצחיק רצה לא אולי
 נכון ואולי הכנסת. של הנוף זהו

נוף. שד הכנסת זוהי לאמר:
ש מה ועשה ורבו, מורו בא אחר־כך

 ד״ש. של האפוס הסתיים לא ועדיין עשה.
■! ■ ■!

חבר הוא הכנסת נוף של אחר לק דץ
המפל משום־מה, המתקרא, האנשים • י

הליברלית. גה
 לפחות כי יודעים הדיכרדים

 הכאה. לכנסת יחזרו לא מחציתם
 להציל מהם אהד כל מנסה לכן
אחרת. או זו כדרך נפשו, את

 כבר תמיר, יוסף שבהם, הטובים אחד
קדח באופן זוממים האחרים לש״י. עבר
שונות. ממזימות מזימות תני

נש מיני כל בליכוד נמצאים מילבדם
כל לא ומהן סימפטיות מהן תועות, מות
 הגיעו איך בדיוק יודע אינו שאיש בך,
 יצחק לא. עצמם הם וגם — שהגיעו לאן

 לדעת מבלי — הגיע והתמים הטוב יצחקי
 לחרות, עימו עבר שרון, אריק עם — איך

 ערפל. לוטה מעמדו וכעת משם, פרש
 מל״ע האחרון ברגע שקפץ זיידל, הילל

 עכשיו. לקפוץ היכן יודע אינו לליכוד,
 — שבו חדש מקום לו מחפש יגורי אסף
נוח. בשבי ליפול יוכל
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״ האח התרומה את שכחתי לא א, ך
 מרציאנו. סעדיה לכנסת, רונה *

 וקומץ סעדיה כי ברור בדיעבד, כיום,
 מלכתחילה הצטרפו ושכניו בני־מישפחתו

 תוך ובמימון, בכסא לזכות כדי לשל״י
 של במיקצת) (והתמים הטוב הרצון ניצול

 אחרי של״י. מייסדי שבין הסוציאליסטים
הרא ההזדמנות את ניצל לכנסת, שנכנס
 כלנתארי תרגיל לבצע כדי ממש, שונה

הסוואה. או טישטוש בלי קלאסי,
 אחרי אלא זאת עשה לא הוא
 קורפו, חיים הקואליציה, שיו״ר

 את שיקכד לכך לדאוג דו הכטיח
 _ שד״י של כספי־המימון מחצית
 פוליטית, ׳מתנועה לקחת כלומר,
ה הכסף את וייעוד, מצע כעלת
לשימו ולהעכירו לפעולתה, דרוש

עו אינו שדכר אהד, אדם שד שו
אחריו. מד

 איש־ מצד — הזה התרגיל של הציניות
 גרוע במה אך גבול. כל עוברת — חרות

 משה של ממעשהו מרציאנו של מעשהו
 ? הרמה מילבד ביניהם, ההבדל מה ? דיין
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 אלא כיום, אינה, שוב הזאת כנסת ^

 פוליטיים פיראטים של מטורפת זירה י י
 התנועות שרידי בין המתרוצצים נואשים,

 כל על לעוט מוכנים כשהם הלגיטימיות,
 לנצל עוברת, עגלה בכל להיאחז מציאה,

אישי. לקידום הזדמנות כל
 תחת מיקרובים של תרבות נראית כך

 בלי מתמדת, התרוצצות המיקרוסקופ.
מטרה. בלי סדר, בלי הגיון,

 הכחירות, שמתקרבות ככד
יו קדחתנית זו התרוצצות תהיה

 חתולים עשרות יותר. חולנית תר,
סגור. כשק אחוזי־פאניקה

 תתפזר כאשר יסתיים זה מבעית מחזה
 עם־ישראל על שהביאה הזאת, הכנסת
 ייעשה לא אם אך רבים. כה אסונות

 תהיה במהותם, הדברים את לשנות נסיון
 לא אם יותר. עוד גרועה הקאה הכנסת
 הוא לבקבוק, הכלנתאריזם של הג׳ין יוחזר
בארץ. המדינית המערכת לפירוק יביא

 כד שמא ץ הפוך המצב ואודי
סימפ אלא אינה הזאת התופעה

המערכות? טירוף שד טום

איפה!* נמצא מי היומית: הספירה


