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 רק לשלם ואז היהודית, לסוכנות מי
 לגדוד ילד ערבי כל שני, דבר ליהודים.

 מילואים וייעשה שנים, לשלוש עבודה,
 אח ישלמו הם שלישי, דבר שנה. ל3

רבי דבר עכשיו. כמו לא המיסים, כל
שמצ ערבי רק יתקבל לאוניברסיטה עי,

 כמדינה ישראל למדינת אמונים היר
יהודית״.

להצ להם תיתן לא זה כל ״ואחרי
 צוחקים. ודיין כהנא שואל. אני ?״ ביע
הנקודה. את תפסתי לא

 לי מה בארץ. לשבת מיצווה שזו משום
באו בשבת, יהודים שמביא שרון ולאריק
 חשובה ההתנחלות 1 לאלון־מורה טובוס,

הער המסר שנית, השבת. גם אבל לי,
 כהן, גאולה את להבין זכיתי לא אני בי.

רו הם נאמן. הפרופסור או שמיר משה
 אני. גם ז ושומרון יהודה את לספח צים
 הם הערבים. באים השטחים עם יחד אבל

 להיות האפשרות את להם ניתן אומרים:
 יהיה מה ירדן. אזרחי או ישראל, אזרחי

 להם ישראל? אזרחי להיות ייבחרו אם
 — לספח תשובה. יש לי תשובה. אין

הערבים.״ את ולהוציא
 מסביר החיים,״ את להם למרר ״בשביל

 ״אבל הגלולה, את להמתיק ומנסה דיין,
ש למשל, יודע, אתה כך... כל לא זה

 עד בחירה זכות לנשים אין בשבדיה
?״ היום

 שהיתר. לשווייץ, התכוון אם שואל אני
ל .שהעניקה במערב האחרונה המדינה

מתעק ודיין כהנא בחירה. זכות נשים
בחי זכות אין בשוודיה שלנשים שים
לער בחירה זכות תהיה שלא כמו רה,
בשילטון. יהיו הם כאשר כאן, בים

 שנה שלושים לערבים היו עכשיו ״עד
 להם יהיו עכשיו חובות. בלי זכויות, רק

 זכויות,״ בלי חובות, רק שנה שלושים
דיין. אומר
 הולד אינו מדוע כהנא את שואל אני

התחייה. תנועת עם
 עניין ראשית, ז ולהם לי ״מה :כהנא

 או ישראל לעם חשיבות שום אין הדת.
רק פה חי אני התורה. בלי לארץ־ישראל

 מדינה נקים
בכוח —

הקרו הבחירות לתוצאות מתייחס הרב
 את מעדיף שהוא אומר הוא לכנסת. בות

ההת בגין. מנחם פני על פרס שימעון
 עזה תהיה רפיח פיתחת לפינוי נגדות
יותר.

 שרבבות מקווה אני שם. אהיה ״אני
 אני פאסיבית. התנגדות תהיה לשם. לגיעו

 שעשה כמו צה״ל, נגד בכוח אשתמש לא
 פא- טוטאלית התנגדות רק גוש־אמונים.

 להוציא יהיה בלתי־אפשרי כמעט סיבית.
 פרס אם אנשים. אלפי עשרות בכוח משם
 יותר הרבה יהיה המצב בממשלה, יהיה
 קרדיט שנותנים טיפשים אותם כי נוח,

 אלה כל לפרס. קרדיט יתנו לא לבגין,
 לא נוכל, הוא שבגין בליבם שיודעים

 הם פרס על רם. בקול זאת להגיד מוכנים
זה.״ את להגיד מוכנים

 על־ידי הנעצר כהנא של המחזה׳תעמולה כשיטת מאסו
ושוב. שוב על־עצמו חוזר שוטרים

 שיטה. באותה £זשתמש נהג גבלס, יוזף הנאצי, שאמן־התענוולה יודע שכהנא להניח אין
העיתונים. כותרות אל אותו מביא שמעצר תפס הוא מודע. באופן זאת עושה כהנא

תש מכין הוא כהנא, אומר ובינתיים,
המדי יהודה. מדינת חדשה. למדינה תית

 וברצועת המערבית בגדה תקום הזאת נה
אוטו שם להקים ינסה מישהו אם עזה,

הללו. השטחים את לפנות או נומיה׳
 בסדר. זה שם, יושב שצה״ל זמן ״כל

מדי נקים אנחנו יעזוב, שצה״ל ברגע אבל
בכוח.״ נה

 הזמן זה החורף. של הכבדים מהבגדים להשתחרר הזמן זה ונעים. בחוץ אביב שלום.
 הרגשה לי ונותנים ונעימים קלים דלתא של והגופיות התחתונים לדלתא.

 צבעוניים אופנתיים, רכים, הם לגעת; מזמינים ממש ואביבית, טבעית
וחפשית. טבעית הרגשה 10096 סרוקה, כותנה 10096ומחמיאים-

 כל את ולפנק להתפנק כמוני, להרגיש אותכם מזמינה אני
עצמי, בשרות המזון בחנויות להשיג בדלתא. המשפחה

התחדשו! המובחרות, ההלבשה ובחנויות הכל-בו בחנויות

דלתא. לגעת. שמזמין משהו כאן יש
-
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