
טריים לשעבר׳ ״ח״כיס שיבעה עם דיברה ברק דפנה

□ ל ו ד כ ו א , מ . □ ק׳ ו ס ע
 פן מזמנו שעה כל ממלא תוכניות, מלא מרץ, מלא עסוק, מאוד הוא
לעבר. שייך שהוא בידו, שזמנו וחס, חלילה יאמרו,
 חלק הסטאטוס, התואר, אובדן על דימעה מזיל לא בכלל הוא לא,

מההטבות.
 תשובות בפיו יש מנגנוני־הגנה. פיתח מראש, עצמו הכין כבר הוא
לקנטר. בכוונה אם בכנות, אם המתעניינים, לכל מוכנות
מהם. אחדים עם בשיחות המצטייר לשעבר", ״ח״כ של דיוקנו זהו
 מבוקר, נמוך, בקול רגשות, להסתיר מנסה כשהוא עצמו, לבין בינו רק

כמה השני, ביום משהו איזה חש שאכן מודה הוא עצמית, שליטה בעל

שותף. אינו שבה ,12ה־ הכנסת של ישיבת־הפתיחה שהתחילה לפני דקות
לעולם! בכך יודה לא אם גם - רוצה היה מתפקידו, הפורש אדם כל

 ויאמר: בליגלוג הראש את שיניד מי שיהיה ממנו, יפלו שממלאי־מקומו -
הדור..." ופוחת הולך ״איך

 הסקנדאל התחולל עם זאת, תחושה הרגישו חברי־הכנסת״לשעבר
 היתה: כולם של התחתונה השורה .12ה״ הכנסת של בישיבת־הפתיחה

 למנות והתחילו מיהרו שייך!״ לא שאני טוב מכובד. התחיל זה ״אצלנו
 כן הם שאליהם המקומות את שורת״עיסוקיהם, את מסחרר בקצב

בחוץ! להישאר לא להישכח, לא רק - הביזיון לעזאזל שייכים.

אבן אבא #
 אבא זה היה שנים ארבע פני ן■
 החגיגית הישיבה את שפתח אבן, /
ה של הישיבה את .11ד1 הכנסת של

 זה שפרינצק. יאיר פתח ,12ד1 כנסת
הכל. אומר

 התנהגות של הכאב אחרי אבן, אבא
 ומלא־ עמוס נשמע כלפיו, מיפלגתו

 מאוד. צפופה תוכנית לפני .יש מרץ:
 עם ממשא־ומתן מניו־יורק שבתי רק

ב פותח אני אותי. המייצגת החברה
 בסידרה הראשון הפרק בהסרסת קרוב

 משך המדינה. שנות 40 את המתעדת
וחצי. שעה הוא הראשון הפרק

ספ שני השנה אפרסם לכך, ״פרט
בעניינם. להסכם הגעתי כבר רים.

ר ע ר ססוזר . ק רץ...״ אני עו

אמוראי
במסח...־־ הזה הביזיון את .כשראיתי

 של דיוקנות מתאר הספרים ״אחד
 — נפגשתי שעימם מנהיגי־העולם

 הארי דרך השלישי, העולם ממנהיגי
 חיים כמו ציוניים מנהיגים ועד טרומן

 לרשימת יגיע שזה בטוח אני וייצמן.
רבי-המכר.

 לשורת־הרצ־ התחייבתי מזה .חוץ
 ג׳יין קיסינג׳ר, הנרי עם ביחד אות

נוספים. נואמים ושני קירקפטריק
 טור לכתוב חושב אני לכך, ״פרס

ב היוקרתיים העיתונים באחד חודשי
עולם.

 עבו־ יותר יש מהכנסת, ״כשפורשים
דר״

 אחר־ השני ביום הרגשתי ״מה
 לא, בכנסת. הייתי לא בכלל הצהריים׳

בטל במתרחש הבטתי שם! הייתי לא
שם! הייתי שלא שמחתי וכל־כך וויזיה,

10 .......... !

 באותו אנשים מיני כל אלי ״טילפנו
 לא שאתה לך ,טוב לי: ואמרו היום

שם.״'
נז הקלה. שיחרור, קצת ״הרגשתי

 אני פתחתי שנים ארבע לפני איך כרתי
 בסיגנון החגיגית ישיבת־הכנסת את

לגמרי.״ אחר

ארצי ■צחק •
 אחת קדנציה בכנסת כיהן יא ^

 ל״ע, מיפלגתו, כשנבלעה בלבד, 1 1
המערך. בתוך

ממו מערכת־בחירות והיתה ״הואיל
הנסי של השיגרה את ששברה שכת,

 כבר התחלתי לכנסת, לירושלים, עות
 רגיל הייתי אז עד לכן. קודם להתרגל

 הפקל׳ה, את לוקחים שני יום שבכל
ב קוראים בירושלים, למלון נוסעים
 שברו הבחירות אבל עיתון... להיטות

זאת.
ב השני, ביום לאולם ״כשנכנסתי

 פתיחת לפני שעה (רבע4ל״ רבע שעה
אהיה דקות 15 שבעוד וידעתי הישיבה)

אבן
אחרי לנסר׳ בסיגנזן .פתחתי

בלב. קטנה צביטה הרגשתי ,לשעבר',
 שם? שהתרחש הביזיון על דעתי ״מה

 מה ואת ממלאי־מקומי את כשראיתי
 לא טוב שאולי לרגע חשבתי שם, שקרה
 חלק לא שאני טוב שאולי שייך, להיות

 שאני שמזל הזה, הביזיון הזה, מהבלגן
,עמי אנשים לכמה לקרוא צריך לא

תים׳.
 עיריית לראשות רץ אני ״תוכניותיי

 פסק־זמן. לשום זמן לי אין תל-אביב.
רץ." אני בבוקר, ממחר כבר

 אמוראי חת■ •
),עד שר (אשתו

 בכנ־ קרנציות כמה שכיהן **די׳
כ האחרונה בקדנציה ושימש סת, (1
 להתמודד שלא החליט שר־האוצר, סגן

 לכנסת הבחירות לקראת במיפלגתו
כהע זאת פירשו רעות לשונות .12ה־

 הקרובים אולם סיכוי, לו שאין רכה
בפו מאס שאמוראי יודעים לאמוראי
 מ־יש מהבטחת שהתאכזב אחרי ליטיקה

 ישראל, בנק כנגיד למנותו פרס עון
 הכסא את תופס ברונו מיכאל את ומצא

במקומו. הנכסף
 ״עדי בעליזות: לי ענתה אשתו רותי

 לארצות־הברית. נסע הוא בחייך! בבית?
 נסע הוא נכון? עכשיו, שם קר נורא

הבחירות. למחרת במישלחת,
לא עוד הוא הארץ, את עזב ״כשהוא

 של הסופיות התוצאות מהן ידע
 יצטרך הוא כשיחזור, לכן הבחירות...
להתארגן.

 ביום בכנסת הביזיון את ״כשראיתי
 הזה מהעסק יצא לא שהוא חשבתי שני,

 הוא כמה מושג לו אין עוד מופסד.
הרוויח.״

בן־מאיו דב #
 כפל־התפקידים על דיברו בות ףיי

 בעיריית תפקיד בן־מאיר: רב של 1
 לבסוף בכנסת־ישראל. וכסא תל־אביב

 החליט בן־מאיר מאליה: הבעייה נפתרה
 ב־ הפנימיות בבחירות להתמודד שלא

 .12ה־ הכנסת לקראת מיפלגתו
מכין אני הלם־קרב. בכלל אין ״אצלי

בן־מאיר
ש'םר1אובדךח היה ״זה

זאת...״ כל ״ניבאתי

המאושר. ה,רגע לקראת שנתיים עצמי
 כל־כך שאני היא האמת קשה? ״רגע

לכנסת. זמן לי היה שלא עד עסוק,
 מכין אני עסוק? כל־כך אני ״במה
 מאוד הרבה לפני יש ספרים. שלושה
 של כעורך התמניתי לכך פרט כתיבה.
 מיועד הוא בקרוב. לאור שייצא ריבעון,
יוז זוהי בארץ. דובר־הגרמנית לציבור

 עתיד. את המדפיס המו״ל של חדשה מה
כך? על שמעת

 הכוללת מכובדת מערכת ״הקמתי
 פה, לי מציעים להט. שלמה(״צ׳יץ״) את

שם. לי מציעים
 לא לחו״ל? קצת ברחתי לא ״אם
ל נסעתי לא אבל נסעתי. — ברחתי

עסקיי. במיסגרת אלא התאוורר,
 נהניתי שמאוד תרגישי אופן, ״בכל

בכנסת. בעבודתי

 .שמחתי שני? ביום הרגשתי ״איך
 • אילו שמחתי. באמת בעניין, הייתי שלא

נשבע. הייתי — בפנים הייתי
 י לא אם שגיאה. עשו ״אנשי־השמאל

 ;צרי־ ה־ו — שפרינצק את לשמוע רצו
ש כמו האולם, את במחאה לעזוב כים
 הרי הגרמני. בפרלמנט ליינינגר עשו
 — לשפרינצק אמונים נשבע לא איש
למדינה! אלא

 אובדן־חושים. של מראה היה ״זה
עצוב."

עמו שרמה •
 ד1א מזכירות יושב־ראש שהיה י ץ*
 באושר בכנסת בתקופתו ייזכר לא >■/

לפני עמר שהגיע מהרגע ובעליצות.

קולם
נשכרת!״ צאת1י לא ״הנזישפחה

רז
בלב...״ צביטננח ״שום

ברשי 3 כמיספר לכנסת, שנים ארבע
 והפרשות הצרות הפסיקו לא ״יחד", מת

 פרשת עבר: מכל עליו לנחות השונות
 במה ואחר־כך המיסתוריות, ההקלטות
ו שרות־המילואים" כ״פרשת שהתחיל
הלילית". ב״פגישה הסתיים
ברשי ריאלי" די ב״מקום הוצב עמר

המצי אבל ,12ה־ לכנסת המערך מת
בבחי הפסיד המערך המציאות! אות,
בחוץ. נותר ועמר רות

 בתל־אביב, בקפה־הביסה בו פגשתי
בידו. שזמנו איש נינוח, כשהוא

חו לקחתי בחופשה! אני ״קודם־כל
 קצת לנסוע רוצה אני חופשה! דש

לחו״ל.
 ן קרה מה ראית נראה. ״אחר־כך?

 1 לך אומר אני בי־דיון, השבוע? בכנסת
)40 בעמוד (המשך

ז ג ע ד ז צ ב
)6 מעמוד (המשך

 להיכנס שאי־אפשר עד ומלוכלכים,
רוזן. אומר אליהם,״

רוע צוהלים, במיקלט התלמידים
 ליד מורה מתאפרת בחרר־המורים שים.
 פניה את מנגבת ואחר־כך הגדול הראי

 כמה מסתובבים בחצר דקה. במגבת
במיסדרונות. גם כך תלמידים,

 בקולי־קולות. מתווכחים הג״א אנשי
 למיבחן. עומדת מהם אי־מי של יוקרתו

 האם במיקלט? התלמידים ישהו מתי עד
לב דקות? כמה יישארו או מיד ייצאו

 להישאר עליהם כי הטוען זה מנצח סוף
 לשהייה להתרגל כדי דקות, כמה שם

במיקלט.
 מסיכה, ראש־העיר חובש בינתיים

 מאיצה העירוני, לצלם קוראת הדוברת
ההיסטורי. האירוע את לצלם בו

אז זוהי מצלצל. בית־הספר פעמון
 מאנשי־הג״א אחד אומר אב״כ, עקת

לצ אי־אפשר והרי לתרגיל. האחראים
 בין להבחין שיידע מאיש־הג״א פות

אזעקת־אב״ב. לבין צילצול־ההפסקה
 בכיתותיהם, יושבים כבר התלמידים

 זהו רבה. המבוכה מסיכות. חובשים
 במקומה, שאינה שערה כל שבו הגיל

 גדולה. לחרדה גורמים צורני, עיוות כל
 מבלבלות המוזרה, בצורתן המסיכות,

הנערות. את מביכות הנערים, את
שהמסי עד עוברות ארוכות דקות

 אינה חולת־אסטמה נערה נחבשות. בות
 ומסירה למסיכה מבעד לנשום מסוגלת

 האחראי נזכר לפתע במהירות. אותה
 החלונות. את לסגור צריך כי הג״א של

שאומ כמו התקפת־אמת, של במיקרה
 מבין איש הצה״ליות, ההודעות רות
 בחיים. נשאר היה לא התלמידים 600

 היה ויעיל, מהיר מימי, או שקוף הגאז,
הפ לחלונות מבעד הכיתות אל חודר

 על תל״ם. תלמידי כל את ממית תוחים,
מוריהם.

 וגאז־ הציאנוגן־כלוריד, גאז־הדם,
ה טווח מיידי. למוות גורמים הכלור

 גאז־ כמו אחרים, גאזים של השפעה
 הפסיכו־ הגאז גאז־הבחילה, החרדל,

 יותר. ארוך הוא המרמיע, והגאז כימי
 נעה בהם הנפגע של תוחלת־החיים

ימים. לשבוע עד אחדות משעות
אני סגן־המנהל: חרותי, דויד  בכלל .

 אם יקרה מד, לעצמי לתאר יכול לא
 כולם אמיתית. גאזים התקפת תהיה
 את לקחת יבואו הורים היסטריים. יהיו

 ליל- קודם־כל ידאגו מורים ילדיהם,
התר נוראה. בהלה תהיה דיהם־שלהם,

תרגיל." שהוא מפני הצליח הזה גיל
ישיבת־הסי־ רוזן, שניבא כפי ואכן,

קילו גדושת המנהלת של בחדרה כום
 משבחים אלה הדדיות. ומחמאות סים
 התרגיל הצלחת את מהללים אלה, את

שלהם. המצויינת האירגון יכולת ואת
 משהו בה יש ספקנית. המנהלת רק
 לתפקיד. נולדה כאילו ויעיל, קפדני

 פיסת־נייר מרימה היא בכובד״ראש
 הנוכחים. לפני אותה מציגה קטנה,

הפתק. על הרשום המיספר זהו .272
 למען ביזבזנו שעות־לימוד 272״

מתע אומרת, היא התרגיל," הצלחת
 600 קטנה: מעובדה כולם, כמו למת,

 הצלחה וזו הזה, בתרגיל מתו תלמידים
 ימים שלושה ״כבר ביותר. מיזערית

 כך כי ומתכוננים, מתאמנים אנחנו
לאכ רציתי לא ואני ראש־העיר, ביקש

 ומה הפסדנו כמה חישבו אולם אותו. זב
 רק התרגיל של כוחו הרי הרווח! מועט

 ובמילא הבאה. לשנת־הלימודים עד
נשכח. הכל עוצמתו, פוחתת ליום מיום
 ההצגה למען בוזבזו שעות 272״

 מיספר שבה בתקופה הזו, הראוותנית
מח במילא, ופוחת הולך שעות־הלימוד

תקציביים." אילוצים מת
 נדהמים. חלקם שותקים. הנוכחים

 חשיבות את מבינים אינם כלל חלקם
 מהמורים מישהו המנהלת. של טענתה
 להם, יש ואנגלית חשבון ״גם מסביר:
ביטחונית." חשיבות רבר, של בסופו

מש זו כי יודע הייתי ״אילו רוזן:
 מתנגד הייתי — התרגיל של מעותו

 ומבקש הולך הייתי לרמטכ״ל עד לו,
 אוסיף אם הזה. התרגיל את יבטל כי

בש כי מבטיח אני מפקד־הנפה, להיות
 לקראת התלמידים יתאמנו הבאה נה

בלילות." התרגיל
 לא אחד ״אף צוחקת. המנהלת

אומרת. היא יבוא,״
2674 הזה העולם


