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הובה הם בפוליטיקה

ת א צ  מחדש ו
למי שיעוד למילחמה.

 60 רק קיבלנו שלנו ומהחמישית בו. לתמוך
הד כל לאורך מכוסחים יצאנו בקיצור, אחוז.
רך.״

 אנשי אלה המטומטמים' על.סיפוריהם הם,
לשינוי. הדמוקרטית החזית
יצא? זה כמה •

אחוז." 60״ ממיספרים. מתחמק צ׳ארלי
זאת. ככל •
 מעכשיו, רק וזה בשנה. שקל אלף 320״

זה." את שהגדילו אחרי
צ׳ארלי שזה שהפנתרים, אומרת, זאת

 אלף 320 מקבלים פעיליו, וששת ביטון
שבתוכו הבית על מביט אני לשנה. שקלים

 שם, יש לו. נתן לא הוא ביקש, שלו שהבן
 שבועי, תקציב איזה ביטון, של בבית מסתבר,

לבד. שיסתדר שחורג, ומי
 לבקשתי מפרט צ׳ארלי הזה," הבית ״על

 550 משלמים ״אנחנו שלו, החיים עלויות את
 לי שמחכים פיות חמישה לי ויש לחודש, דולר
אריות." כמו

מהמשכורת? ורק אך חי אתה •
 עסק איזה לי יש אחייה? אני מאיפה ״נו,

 חבר״הב־ אני שיש. מה זה לי. אץ בצד? פרטי
 יכול ואני — ישראל במדינת היחידי נסת

בת רירה. לו שאין — בשקט זה את להגיד
בא־ ראש־הכנסת) יושב סבידור(אז של קופה

לי." הציעו שהם
תשלו בכמה ״גם מצטרפת, רלי ״ידעתי,״

ההחזר." את ידרשו הם מים
 תשלומים. ״בשני מאשר. צ׳ארלי ״נכון,״

 זה את שיקחו להם אמרתי אז אחד. כל 500
בשבילם.״

לוי? לדויד הלכת לא •
 באמת והוא אליו. הלכתי אחר־כך ״לא.

דולר." אלף 30ב־ לי עזר
בית? קנית אז •

 של שהכולם אלא כולם. כמו מתבהרת. די
 לפני שלו מה׳כולם׳ מאוד שונה 89ב־ ביטון

 לגנוב מוסררה פנתרי עם יצא כאשר שנה, 15
השכונה. לתושבי אותו ולחלק בה1מתנ חלב

 עם נשאר הוא הכנסת, את עוזב צ׳ארלי אם
 חברי־כנסת שמקבלים מה זה כי מלאה, פנסיה
 וצ׳א־ קדנציות שלוש של רצופה כהונה אחרי
 הוא אם שנים. 12מ־ יותר כבר שם נמצא דלי

 התקציב, להסתדרות, ועובר הכנסת את עוזב
אותו להחזיק ממשיכים שלו, הפנתרים וסיעת

 השלט מאז. עבר חודש רלן מהכנסת. צ׳ארלי של במסיבת־הפרידה ביטון ודלי צ׳ארלי
הסיעה. מן יציאה רק מהכנסת. יציאה היתה לא זאת אבל - ״יציאה״ אמר

גורלו מר על כאוב

שם־אור •ונתן
 השנייה. אשתו ורלי, צ׳ארלי ליד יושב, אני
 בתו ורלי, בבית, ילדים חמישה מגדלים הם
 מרכסים־ ,הקומוניסטית המיפלגה חבר של

מעבוד חופשה עכשיו נמצאת בעצמה, טית
 התער ליד להיות כדי למתמטיקה כמורה תה
החודשים. ששת בת קת

ומ חבר, עם יחד נכנס ,10ה־ בן הבן אלי,
או שואל צ׳ארלי ״לאן?" ללכת. אישור בקש
 תעשו ״ומה החבר. על מצביע אלי ״אליו,״ תו.

 עושים אתם פה ״גם הבן. עונה ״סתם." אצלו?"
השו התגובה מול אבל אומר, צ׳ארלי סתם,״

 כמעט מתרכך. הוא הכתפיים ומשיכת תקת
 שיש אומר אלי לשם?" תגיעו ״איך מתרכך.

 רוצה צ׳ארלי אבל לאוטובוס, כרטיסיה לו
 הכרטיסיה ״עם אלי. של החבר יסע איך לדעת
 אירגוני את שלו לאבא מסביר אלי שלי,״

 מהנהן צ׳ארלי עליך,״ הוא ״אז ההסעה.
תב תיסעו. יאללה, ״טוב, ומחליט: בראשו,

השקלים עשרת את אבל מחייך, הוא לו.״

 הוא עזרה. רוצה שאני לו ואמרתי אליו תי
 לוועדת־ הציע הוא ואז הצעה.׳ לי ,יש לי: אמר

יו הוא הכנסת יושב־ראש שבתקציב הכנסת
מח הוא התנגד?״ מי לחברי־כנסת. לעזור כל
צחוק. שמבליעה ברלי, ומביט ייך

 בוועדה. זה את הכשיל הוא טובי. ״תופיק
בש שזה ידע לא שהוא לי אמר הוא אחר־כך

 לכן. קודם זה את לו אמרתי שלא וחבל בילי,
 וביקשתי למיפלגה באתי מאוחר יותר בסדר.

 שהם לרלי, זה את סיפרתי לי. יעזרו שהם
 שהייתי נוספת, בהלוואה לי לעזור מוכנים
 שמקבלים מהסכום חוץ יודע, אתה צריך,

 היא כמה אותה שאלתי ממישרד״השיכון.
 לא אמרה וכשהיא לי, הציעו שהם חושבת

מה זה שקל. 1000 בול. קלעה היא האמנתי.

 הכלנית, ברחוב בית קניתי שנתיים ״לפני
הס אחר־כך אבל דולר, אלף 130 לי שעלה

 מיש־ מאבק ניהלתי מעוקל. שהבית לי תבר
 עכשיו אז בחזרה. הכסף את וקיבלתי פטי,

 הבית את אקנה אני בסוף ואולי בבנק, הכסף
 בינתיים נראה, עכשיו. בו גרים שאנחנו הזה,

 לשנתיים." אותו שכרתי
לחודש? מחזיר אתה בסן! כמח •
חשבון. עושה אני לחודש.״ שקלים 800״
 כמעט כבר זה דירה, לשכר 1100 ועוד זה,

 רק נשארים חבר־כנסת של מהמשכורת .2000
 הזה בשלב אבל שקלים. 1000מ־ יותר מעט

 את ומלמדת קצת, עובדת רלי שגם מסתבר
פר בשיעורים מתמטיקה ציון מבשרת ילדי

ביטון משפחת של הכלכלית והתמונה טיים,

 מודה הוא שנים 12 אחרי הציבורית. בתודעה
לח להצטרף הסכים כאשר טעות עשה שאולי

רק״ח. עם יחד הדמוקרטית, זית
מפוקפ תעודת־הכשר זו הישראלי ברחוב

לא שמתלווה הזאת, ההכרה ואולי מאוד, קת
 את תדחוף דתיים, אנשים על מתונות מירות

 היק־ שהגורל האחרון העצמי להימור צ׳ארלי
 עצמאית סיעה הקמת מהחזית, פרישה לו. צה

בא אם צרה, לקואליציה והצטרפות בכנסת,
תקום. מת

יפ שביטון הוא בטוח, כמעט שבטוח, מה
 בבחירות כסיעה יצטרף לא אבל מהחזית, רוש

מיפלגה. לשום הבאות
לצ הצליח לא הוא פוליטיים נכסים הרבה

 בבית־המחוקקים, שלו הארוכה בתקופה בור
לה קשה העיקרי, רכושו הכבוד, מעט ואת

שפולי אלא הצטרפות. בהסכם שימיר אמין
 וכמו משתנה, למציאות תגובות היא טיקה

חדש." יום יהיה ״מחר אמרה: אוהרה שסקרלט
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חודשיים בפוליטיקה.

מוכן כבד ציארלי מן.1

 הכנסת שאת שחשב
בקרות רעזוב אפשר

ענייו
ף 320 של ל קל א ש

 ן עבה חודש״ם וק
 ן כאן השתכר מאז

1 במונולוג ביטון צ׳אולי


