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הלפרין!״ רפאל רקווציהר בתור
להיס יכנס יחיא האג׳ צאדק ואליד חבר-הכנסת

 אלפיים מזה הראשון הערבי חבר־הכנסת בתור טוריה
 פרלמנטרית מישלחת במיסגרת למצריים שנסע שנה,

 הכפר תושב שהוא של״י, מטעם חבר־הכנסת מישראל.
רשמים. מלא חזר טייבה,
7 במצריים מביקורו התרשמת כיצד •

מצ על לי שהיתה התדמית את ששיניתי חושב אני
 מצריים של מחוייבותה מידת את לבדוק נסעתי ריים.

 פה שמדווח למה שבניגוד ומצאתי הפלסטינית, לבעייה
 אינו נפרד הסכם כי סבורים המצרים באמצעי־התיקשורת,

 רואים המצרים כולל. פתרון מחפשים והם בחשבון בא
השלום. במהלכי דבקים הם אך הערבי, מהעולם חלק עצמם
 הבל אחרי 7 אליך המצרים יחם היה מה •
ערכי. חכר־בנסת אתה

ששמ אחרי מטעם. באתי כאילו חששו, קצת בהתחלה
 שלום כי האומר של״י, של מצעה על מדבר אותי עו

 פלסטינית מדינה תוקם אם אלא בר־קיימא אינו צודק
דעתם. שינו ׳,67 בגבולות וברצועה, בגדה

7 המצע את כששמעו הגיבו כיצד •
 ערבי של הרעיון את עיכלו לא ובתחילה נדהמו, הם

 מכן לאחר אולם הישראלי. הפרלמנט חבר פלסטיני
המצריים. בעיתונים לכותרות זכיתי
7 הארץ מצריים על דעתך מה •

הכל המצב את מאוד הקפיאה שהמילחמה חושב אני
 מקימים התאוששות. סימני יש כיום והחברתי. כלי

 זה בניינים. מקימים ביוב. חשמל, טלפונים, רשתות
 תנועת בגלל בקאהיר, השהייה את מאוד מקשה אמנם

 אך אבנים, ולגלי לחפירות הגורמת המוגברת, הבנייה
עבודה. תנופת רואים
7 כמיוחד התרשמת ממה •

 הטכס כללי כל לפי הערבית, האצילית הפנים מקבלת
 כדי שאפשר, מה עשו המצרים עליהם. לחלום שאפשר
נעימים. ימים ונבלה בנוח שנרגיש
 למישלחת צורפת בי סכור אינך האם •

7 דקורציה שד תקן על הפרלמנטרית
 שלם הייתי לו לדקורציה, הופך שהייתי להיות יכול

 עם עימותים הזמן כל לי היו אך המישלחת. אנשי עם
 ארנם. משה המישלחת, ראש עם וכמובן, גרוסמן חייקה

דקורציה. בתור למצריים נסעתי שלא כך
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התר ב״היכל אמ״י מופע התקיים שעבר בשבוע
 ומישהו הבמה, על עלו לוי ואושיק גולדבלט חצן בות״.

 לנו חזר הלך, :השיב וחנן !פופיק איפה להם צעק
 הוא ארנון, מרדכי לרב זה את כשסיפרתי בתשובה.

שהתגיירתי.״ להגיד צריכים היו ״הם :אמר
 נמצא ארנון מרדכי כאילו פורסם, שעבר בשבוע

 רפאל של רשימתו עוצמה, ברשימת השני במקום
הלפרין•

7 פוליטיקה פתאום מה פופיק, •
 של ברשימה לא אני בפוליטיקה, מתעסק לא אני

 הידיעה את פירסם נקדימון ששלמה אחרי הלפרין. רפאל
 הוא שיכחיש. וביקשתי אליו פניתי אחרונות, בידיעות

הכחיש לא אבל מאוד, שמח
 בל היה שלא דאמר מתכוון אתה האם •

7 הלפרין רפאל לבין בינך משא־ומתן
 לי ואמר אלי, בא הוא ודברים. דין' בינינו היה

 נוער להציל כדי השילטוני המנוף את לנצל רוצה שהוא
 בני אלף 350כ־ עם נפגש הוא וכי ומהידרדרות, מסמים
 לשכנע ניסה הוא בו. יתמכו שחלק מאמין והוא נוער,
 לא שאני לו אמרתי סיכוייו. גודל את לי ולהראות אותי
 תראה, תראה, אמר: הוא להתייעץ. צריך ואני יודע,

 לעסוק רוצה שאיני לו השיבותי ואני תשאל. תתייעץ,
בפוליטיקה.

ץ לפוליטיקה קשר בל דך אין האם •
 שלי, חברים עם שישי יום כל יושב שאני מזה חוץ
 בפוליטיקה שלי העניין ממשלות, ומורידים מעלים ואנחנו

 קובע הוא מחירים, קובע הוא ארידור. יורם עם הוא
איתו. עניין לי יש אז אורח־חיים,

7 מתפרנס אתה ממה •
 ומהעבודה מהרצאות ומתפרנס באור־יהודה לומד אני

נוער. עם
 באיש הקודמים לחייך מתגעגע אינך •

7 כוהימה
 34 שם הייתי יודע, אני שם שיש מה ושלום. חם
 ועדיין ספרים אלפיים עם בחדר יושב אני פה שנים.
כלום. יודע אינני
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תג״׳!׳ נשות
 שחזרה אינטליגנטית, בחורה היא בן־אברהם אורנה

 בנו ואם וגרושתו סרטים עורכת שהיתה אחרי בתשובה
 כאשר לכותרות חזרה אורנה בנאי. גברי הגשש של

 עד- גוטליב, ישראל את להדיח ניסתה כאילו נטען,
 בינה השיחות קטעי אבו״חצירא. אהרון בפרשת המדינה

שוד המישטרה, על-ידי שצותתו אבו״חצירא, השר לבין
 של מוסד מנהלת אורנה, אמצעי״התיקשורת. בכל רו

 פורסם כאשר לכותרות שוב חזרה חוזרות־בתשובה,
 תמ״י. של הנשים חוג בראש עומדת היא כאילו

 שאורנה העובדה בגלל רק לא כותרות כבשה הידיעה
 בגלל גם אם כי וחוזרת״בתשובה, הגשש גרושת היא

 רציתי אליה, כשפניתי ומלידה. מבטן אשכנזיה היותה
ספרדית. ברשימה כמותה אשכנזיה עושה מה לדעת
 כרשימה כמוך אשכנזיה עושה מה •

7 ספרדית
הפתעה. לי היתד. זאת בעיתון, שלי השם את כשראיתי

 אבו־ באמת, תמ״י. של הנשים חוג בראש עומדת לא אני
 איתם סיכמתי לא אבל אלי, פנו רונן ואלי חצירא

דבר. שום
קיים. שאינו דבר פירסמו שהם מתפלאה מאוד אני

 תמ״י, של הבחירות ממטה לי נמסר •
7 קולות לגייס אד־שייח׳ לש^רם נסעת כאילו
 יהדות על להרצות נסעתי מעולם. דברים היו לא

 מה עדתית. מיפלגה עם מזדהה לא אני צה״ל. ביחידות
 ובשם שלי בשם שימוש עשו הם ן העם פילוג בעד אני,
 300 פירסומת, עמוד היום עולה כמה החיוור. הגשש של

 עמודי שני שווה היתה הזאת הידיעה לירות? אלף
הגשש. בגלל כמו בגללי לא פירסומת,

מב מעורכת להיות מעוניינת את האם •
7 אחר גוף עם פוליטית חינה

 מעוניינת לא אני פוליטיקה, זו מה שראיתי אחרי
 לא ופוליטיקה מוסר לפוליטיקה. קרובה להיות אפילו

 העולמות, שני בין לבחור צריכה אני ואם ביחד, הולכים
 יצאתי אבו־חצירא של הפרשה מכל במוסר. בוחרת אני

אי לפרשה. תגובות מיני כל היו לי. נעים לא נפגעת.
 אלי, קרובים שהיו אנשים בציבור. מהאמינות-שלי בדתי

 שאין משונים, דברים ומסביבי לי קורים ממני. התרחקו
 אני סיימתי. בפוליטיקה שלי הפרק את בהם• חלק לי
 כן מדי יותר טיפוס אני הזה. בעולם לחיות יכולה לא

 שקרנית, איני אני הזה. המישחק את לשחק מכדי וישר
 צריכה הייתי אילו הכל. עוזבת אני אמת. דוברת אני

 סוף. לזה היה לא אנשים, ולדפוק השמצות למסע לצאת
בשבילי. לא העסק, כל לי כדאי לא


