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 נוחה חממה מהווה היום, ישראל, שד והפוליטי ההכרתי האקלים

 מתנאי־ נהנו לא פעם אף כימין. ומגוונות רכות קכוצות של לצמיחתן
אדה מקכוצות אחת כל כל־כך. טוכים ומסיכויים כד־ק־, טוכים צמיחה

כמקו גם כעולם. אחרים כמקומות הופיעו שככר ימניים גופים מזכירה
 המכריע. כרגע אחד מנהיג השונות הקכוצות להן מצאו הללו מות

נוראה. תמיד התוצאה היתה לשידטון, כזה כוח הגיע כאשר

ה העוו!□ הימניים בשוליים המתרוצצות הקבוצות על אוו מטילהי
בישראל הומוקרט׳ המישטו להתמוטטות המצבות - הפוליטית הבמה של

- ^ ; ה ב

ודובים
אוסישקין* ברחוב האבן בית קיר ל

 בצבע גדולה כתובת יש בירושלים ?
 כך תנועת מישרדי !״צודק ״כהנא :שחור

 שם מסתובבים הקרקע. בקומת שוכנים
תע המחפשים סרוגות בכיפות נערים כמה

 רוצה. אני מה שואל מהם אחד סוקה.
 הרבי,״ ״עם אומר. אנר כהנא,״ עם ״לדבר

 פנימי, בחדר יושב הרבי לי. מתקן הוא
 ההמתנה בחדר קצת. להמתין לי ומניח
תע בחומר המכוסות איצטבות יש הגדול
התנועה. של מולה

 יוסי סגנו, גם נמצא כהנא, עם בחדר,
 כדי שם נמצא הוא אם לדעת קשה דיין.

 יותר יתלהב שלא כדי כהנא, על לשמור
 מדי דבריו. את בצמא לשתות כדי או מדי,
 להאיר כדי בשיחה דיין גם מתערב פעם

 מובנת היתה שלא לו שנדמה נקודה
הרב. בדברי לחלוטין
ל ייבחר שהפעם בטוח כהנא מאיר

 ב־ הכושלים הניסיונות שני לאחר כנסת,
ב מדבר הוא בדרך־כלל .1977וב־ 1973

קולו את מרים הוא לפעמים ורק שקט,

החוצה! ערבי□ ־ ראוס ודן
ב התבטל לא כתנא מאיר רב ך•

 חוא בכלא. שבילה החודשים שבעת 1 !
 הדתית- לפילוסופיה סיכום ספר כתב

(קו ״לשכים — הספר שם שלו. גזענית
 תנ״כי. מפסוק לקוח — בעיניכם״ ונים)

 וגיטוטים של מוזר בליל מהווה הספר
 וחזרה, הישראלית מהעיתונות מתתנ״ך,

ה ניתוח משוכתבים, היסטוריה פרקי
 והצהרות העצמאות, שבמגילת סתירות

 הספר מזכיר רבים בקטעים פוליטיות.
 היטלר, אדולף של ספרו את כהנא של

הגר בכלא על-ידו שנכתב קמפף״ ״מיין
 לערבים כתנא של יחסו .1924ב־ מני,

 ל״גזעים היטלר של יחסו את מזכיר
 את להשמיד מציע אינו כהנא הנחותים״.

 בהם להחזיק או לגרשם, אלא הערבים,
^ זכויות. כל חסר ככוח-עבודה

 ארץ־ישראל״הינם ״ערביי כהנאכותב:
למע יש טובים. פועלים ואף פיקחים

ב לעסוק המוכנים באנשים צורך רב
עוס שאין והחשובות, השחורות עבודות

 פועלים חסרים לכך בנוסף בהן. קים
יש אם שונים. משק בתחומי מוכשרים

 צרכיה של מקפת סקירה תערוך ראל
תו מערבית, מדינה כל של המיוחדים

 לערבים הכשרה תוכנית להנהיג כל
ה המערב מדינות של לדרישות בהתאם
שונות."

 את מפחידה בארץ הערבים של עבודתם
מתחז שהערבים היא ״האמת :כחנא
 הכפיים מעבודת כתוצאה פיסית קים

נח חיהודים ואילו בה, עוסקים שהם
ש התקיפות מכאן ומתרופפים. לשים
 אוכ- בעלות בערים יהודים נגד בוצעו
מעורבת.״ לוסיה

היטלר: אדולף
 תוצאות כל האנושית, התרבות ״כל

 מאים שאנו ׳הטכנולוגיה המדע, האמנות,
פרי ורק אך כמעט הן כיום לפנינו
 הזאת העובדה עצם הארי. של ייצורו

 שהוא למסקנה יסוד יש כי מוכיחה
 האנושות כל של המייסד היה בלבד

האב את המייצג ועל־כן יותר הגבוהה
 במילה מבינים שאנו מה כל של טיפוס
ה המין של הפרומתיאוס הוא ,אדם׳
 בכל ניתז הזוהר ממצחו אשר אנושי

 הגאונות, של י האלוהי הניצוץ הזמנים
ש ידיעה, של אש אותה ומחדש המדליק
 ועל־ הדומם המסתורין ליל את האירה

במש לעלייה חאדם את הביאה כך ידי
— 1 ———י 4

 פני שעל היצורים שאר על האדנות עול
 הזאת.״ האדמה

:כהנא מאיר
 ומדינת- העמים ככל אינו ישראל ״עם
 מורמים הם המדינות. ככל אינם ישראל

 אינו ישראל עם ומדינה. מעם ונישאים
 חשיבות, וחסרי קטנים עמים מאותם

 קיומו. וסיבת העולם של ליבו לב אלא
ולהק לקדושה לגדולה, שנועד עם אנו

 ולא יתמעט לא זה וחזון עצמית, רבה
 תפקיד למלא נבחר ישראל עם יטושטש.

 והיכולת הסגולה את ממנו התובע גדול,
 הטפל, את ידחה הוא ;בינוניות לדחות

 נכון ויהיה באמת, חשוב מה יבין
ה לפיסגת להגיע כדי עצמית להקרבה
גדולה."

:היטלר אדולף
 רק אלא רוב בהחלטות צורך ״אין
ה מוחלטת אחריות אחראים... באנשים
 — תנאי ללא מוחלטת בסמכות משולבת

 אשר מנהיגים של עלייתם בהדרגה תצמיח
 פרלמנטריזם של במישטר היום, כמותם

 על כלל להעלות אין בלתי־אקראי,
הדעת.״

:כהנא מאיר
הפו לא ודאי תמיד, צודק אינו ״הרוב

הרע והעיתונאים הזועמים ליטיקאים
להד תפקיד יש החזון לבעל שניים...

ש ואף האמת, בדרך המיעוט את ריך
 מחר לו יחניף הוא חיום, סוקלו הרוב

 אותו.״ יחקה כאשר
היטלר: אדולף

 על צורכו כל מספיק מרחב ״רק
ם. חופש לאומה מבטיח האדמה  . קיו

 ודיעות ,מסורות׳ בחשבון להביא בלי
 הנציונל־סוציא־ התנועה חייבת קדומות
 עמנו את ולגייס אומץ למצוא ליסטית

תו אשר בדרך התקדם למען כוחו ואת
המוג מחייתו ממרחב הזה העם את ביל
 חדשים.״ וקרקע אדמה אל הנוכחי בל

:כהגא מאיר
 צמחו שבעצמם שבטים אוסף ״האומה,

 מישפחה היתה וממישפחות, מבתי״אב
ב נקשרו שבניה אחת, גדולה שיתופית

 קשרי־דם... — ביותר מחייבים קשרים
ש וזרים ארצה, על נקרא האומה שם

 הארץ, של אזרחיה נעשו לא אליה הגיעו
 עם עליה לבעלות שותפים נעשו ולא

 חאומה״המיש- גבולותיה. בתוך התגוררם
 והיא הארץ, של הבעלים היתה היא פחה
חוקיה." את קבעה אשר

ה־ למען עבודתו את כתנא שסיים לאחרבאמריקה אימתיה
 את הקים קינג, מייקל השם תחת אפ־בי־איי

 הרב של דיגלו אל התאספו אשר הביריונים יהודית. להגנה הליגה
בניו־יורק. והשחורים היהודים בין שינאה וזרעו וקר, חס בנשק התאמנו המפוקפק,

 דבריו. את להדגיש כדי בשולחן ודופק
 הוא קהל, בפני נואם שאינו נזכר כשהוא
 ומגדל אפור, בטל־דרם לובש הרב נרגע.

 הבאה בשנה בו. זורקת ששיבה קצר זקן
 הרב במרכז ומדל מבניו אחד ■50 בן יהיה

ר בירושלים, ע ^  בישיבת־הסדר לומד ע
נשואות. בנותיו שתי בקריית־ארבע■

 ללא שלוות. !יו5רחו?ות" לעתים רק
 גם .עצבניים ליםבטי מתעוותות הן הרף

 מזדיין .,עצבנותז מתגלה ידיו בתנועות
השי במהלך המחאה, לכתוב ממנו מבקש

 אלף. 40 במקום אלף 400 כותב הוא חה,
 הלירה להחלפת התרגל לא עדיין כהנא

מבו סכום אינם שקל אלף 40 גם בשקל.
 באר- האחרון מביקורו תוצאה זוהי טל.

הבי מתוצאות מרוצה הוא צות־הברית.
 אומר, הוא מאוד,״ יפה יפה, ״תרמו קור,

כמה.״ לך אומר לא ״אבל

 המסר
העוני הוא

 ישב שם מהכלא, יצא חודשיים פני
נג שהוצא לאחר חודשים, כשבעה ז
אך שנה, לשבת עליו היה מינהלי. צו דו

מן מ ה ש- א ב ה- ם ׳של ח שח_ מנ _־ל  יעת3ו? בקומת שיזנב כדי אולי ררו.
 בינינו ״יש בליכוד. שתיתחרה התחייה

 לדבר,״ מוכן לא אני שעליו אישי עניין
 פסיכולוגית בעייה לבגין ״יש כהנא, אומר
 אהבת את מחפש הוא קשה. תסביך קשה.

 עזבו מדוע להבין אפשר לכן שונאיו.
 הוא ולמה כץ, ושמואל כהן גאולה אותו

 הסיבה גם זאת ודיין. ידין אחרי רץ
שיו כדי קמם־דייוויד, הסכמי על שחתם

האמ היהדות מנהיגי לפני להופיע כל
 בוולדורף־ ולהכריז אותו, ששנאו ריקאית

שלום.״ לכם הבאתי : אסטוריה

 רמלה בכלא כהנא מאיר של שהותו
 ״מסר״, עוד לו יש חדש. אפיק בפניו פתחה

ה בתחום רק עסק עכשיו עד בלשונו.
ב גם לעסוק עומד הוא מעתה מדיני.
החברתי. תחום

 ש- אלה דווקא לא זה שלי ״הציבור
ה המסר המזרח. עדות אלא בסלונים,

 הערבים. של העניין לא הוא שלי עיקרי
 של המסר יהיה זה הערבי. המסר לא

 מאות לכאן הגיעו הרוח. של העוני העוני.
 מבגדד, ממרוקו, מתימן, יהודים אלפי

 _■ שלא מה פה. האלה האנשים את והרסו
אנח עשינו שנה, באלפיים המוסלמים עשו

ב איתם ישבתי אני שנה. בשלושים נו
 ארבעה היו לבדו ט׳ באגף רמלה. כלא

 שבאלפיים משוכנע אני מתימן. רוצחים
רוצ ארבעה תימן יהודי בין היו לא שנה
 המסר את גם יבינו האלה האנשים חים.

האינ בין עצום הבדל יש שלי. הערבי
 האיש מהשוק. והאיש בקמפוס טלקטואל

 תח- חי הוא ערבים. זה מה יודע מהשוק
 הם ומה לו עשו הם מה יודע הוא תם.

 להם יתן אם שוב לו לעשות מוכנים
הזדמנות.״

 הבעיות על הדיבור את מרחיב כהנא
 הכלכלה אוייבי והחברתיות. הכלכליות

 הפועל העשיר, :שלושה הם הבריאה
והערבי.

 ואנחנו ענייה, ומדינה ענייה ארץ ״זו
 חייבים לוס-אנג׳לס. שזה כאילו פה חיים

 במיוחד החיים. רמת את ולהוריד לצמצם
 העניים, את פה דפקו הם העשירים. של

 או מיפעל לו שיש אדם שנים. שנים,
 ״ לא. הפועל ממיסים, להתחמק יכול חנות

ועכ אלה. על להתלבש רוצים אנחנו
 הכי פה הפיריון העבודה: פיריון שיו

 אתה המפותחות. המדינות 20 בין נמוך
 טוב, שכר יקבל לא הפועל אם אומר:

במרוקו אבל שומע. אני נכון, יעבוד. לא


