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 בחיים הקרבה זו אישי. קורבן לא
 שחיים יודעים לא אנשים הפוליטיים.

 למען הכל מאוד. קשים הם פוליטיים
 חיים אין המדינה. למען המיפלגה,

 שאני מה זה כי מקריב אני פרטיים.
רוצה.

 עוד לאומי, היה שלי הרצון ״כל
 השאר כל קטן. כילד דרכי מתחילת
העיקרים." עיקר לעומת מתבטל

 בהחלטיות, אך בשקט, מדבר יהושע
 אם שואלת אני אור. הכחולות ובעיניו

 בא כאן וצועק. מתרגז הוא לפעמים
 עונה: ויהושע רחל, של גדול חיוו

 כועס אני לצועק. ומעבר צועק ״מאוד!
 מאוד קל אני הקול. את ומרים ורב

 — טובה תכונה לי יש אבל להתרגזות.
 על שוכח אני ומייד בשניות לי חולף זה
רבתי.״ מה

 כבן ממנו, להבין מנסה אני
 מפורסמת ותיקה, ספרדית למישפחה
 הם שהמיזרחיים זה איך ומושרשת,

 הגיעו שלא זה ואיך ברובם, ימניים
ממש. לשילטון

 דבר זה אצלם הלאומית ״ההכרה
 את לראות ואפשר אומר, הוא שברגש,״
 של מחשבות ״אין עצמו. עליו הדברים

 הם הקרבה. בהם יש כדאי. ולא כדאי
לקבוצה. לדגל, נקראים מייד

 תמיד היתה הספרדית ״ההנהגה
 החכמים, היו הספרדים רוחנית. יותר
 והם חיצונית למנהיגות הגיעו שלא

 באו השיחרור תנועות כאלה. עדיין
 (טרומי ערב מארצות לא מאירופה,

הספרדים, ז׳בוטינסקי). פלדור,

מצא חדש ח״כ
פוליטי־ ..אכסידנט

 בהן היו שלא מארצות באו לעומתם,
 רוחנית בהנהגה התרכזו והם מהפכות
 קורה כך תורה. מוסדות ובבניית

 ומי אירופיים הם שהמנהיגים
 שהחוש אלה הם אליהם שהצטרפו

 עמים שני בתוכם. טבוע הלאומי
אחד.״ לעם שהופכים

 המעסיקה השאלה את לשאול ובלי
 אי־אפשר, הרי אלה בימים כולנו את
שואלת. אני כהנא? עם ומה

אכסי־ היה פוליטי. אכסידנט ״זה
 יש יקרה. לא הוא הבאות בבחירות דנט,
 הביריונות טוטאלית. הסתייגות ממנו

 עם להיעלם. צריכה כהנא של הזו
בידיונים." אוהב לא ישראל

 שלו, ובן־הזקונים מדבר יהושע
 במרץ הבית את בינתיים הופך אמיר,

 ומסתכל אומר הוא הזה,״ הילד ״את רב.
 ליום־ במתנה ״קיבלתי בחיבה, עליו

 בן־ ,3 בן אמיר היום ."50ה־ ההולדת
אמיתי. זקונים

 לו אין בבית, לעזור מרבה אינו מצא
 מספר והוא היחידי, הדבר לכך. זמן

 אמיר וחצי 6ב־ בוקר ״כל בגאווה: עליו
 לו ומכין קם ואני תה!׳ ׳אבא ואומה בא
 רחל, עושה השאר כל את חלב.״ עם תה

 פוליטית. בעסקנות עסוק ויהושע
ומשופ ותיק עסקן חדש, חבר־כנסת
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