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ש  אומר שאתה רושם •י
 להסיט כדי האלה הדברים את
 הליכוד מן תשומת־הלב את

 שנקשרה הקרקעות ומפרשת
המיפלגה. בשם

תרו על מדובר בפרשת־הקרקעות
 אלפי עשרות של גודל בסידרי מות

 אין בליכוד היום לליכוד. דולארים
 היה הליכוד דואר. להוציא תקציבי

 לעצמו עשה ולא שנים שבע בשילטון
עשה. שלא וטוב — בנק

 נקי־ שהליכוד לומר קשה •
כפיים.
שונות. הפרופורציות אבל

פרופור על מדבר אתה •
העיקרון? על או ציות

 למהות. הופכת הכמות הזה במיקרה
 קרן שהקים הליכוד את מאשימים

 דו־ אלפי כמה של חובות שתכסה
 ב־ בקיבוצים. מתעסק והמערך לארים.

 משאבים נותנים ואחרים. סולל־בונה
 לאין גדולים בסידרי״גודל ותרומות

ספור.
 לפרשת־ נחזור זאת, וככל •

הקרקעות.
הבחי ערב הלך שהליכוד אומרים

 ובשומרון ביהודה יזמים מיני לכל רות
אותם. והתרים

 רק היתה לא זו החשד, לפי •
 שבצידה תרומה אלא תרומה,
תמורה.

 שיורשע ומי פלילית, עבירה זאת
 לא וזה מאוד חמור זה לדין. יועמד
 אלה. אנשים על אגן לא ואני בסדר,

שה כללית, יותר היתה הטענה אבל
 מעוניינים היו מטיבעם האלה אנשים

 מאינטרסים בשילטון ישאר שהליכוד
 הגבול לליכוד. תרמו הם ולכן שלהם,

את לקנות ישראל לעם אסור דק. מאוד
 והוא מושחת היה שהמערך המישוואה

 עומד ערך, כשווה וכנ״ל, מושחת
הליכוד.

נקי? שהליכוד אומר אתה •
 המיפלגה וזו בדק, מבקר־המדינה

 מימון מתקציב חרגה שלא היחידה
האידיאולו לפי בבחירות. המיפלגות

כל־כך תרכז שמיפלגה אסור שלנו, גיה
השפעה. הרבה
סוציאליסטים. לא אתם •

 שנים שבע היינו אנחנו אולי. נכון,
 ולא בנק לעצמנו סידרנו ולא בשילטון

 בהסתדרות נמצא אני כלכליות. חברות
 על ההגנה בין הקשר את להרוס כדי

הכלכ העוצמה לבין העובדים זכויות
מחזי שהם הדורסנית השילטונית לית
השילטון. על לשמור כדי רק בה קים

 דברים עושים לא •אתם
למ כמו ולהשפיע, להחזיק כדי
פוליטיים? מינויים נות

 בספר ״כשקראתי
 על סין של

 הגרדומים, שבירת
 הזדהות הרגשת•
 שהייתי וידעתי
 למחתרת מצטרף

 אחד וזה אז,
 נגד שלי הנימוקים

עונש־מוות״
חברות. לנו אין
 כמישרדי■ ממנים אתם אז •

ממשלה.
על־ מוגן לתפקיד שנכנס אדם כל

התקשי״ר. ידי
בעי מתפרסמות יום כל •

פו מינויים על ידיעות תונים
ואחרים. כאלה ליטיים

 פוליטיים מינויים שולל אישית אני
 מינויים על מדובר ביצוע. לתפקידי

 הפוליטי. בתחום וזה במועצות־מנהלים,
 בצמרת פוליטיים מינויים בעד אני

 גם נעשה זה לגיטימי, זה השילטון.
בארצות־הברית.

 התחיל במצודת־זאב דרכו את
 של ומנהל מריץ כיוזם, איתן מיכאל

 כוכב־ בשם התיישבותי פרוייקט
לקלקי כפר״סבא בין הנמצא יאיר,
 מפתיע ובאופן הכל למרות ליה.

 הקמה בשלבי הנמצא הישוב, נמצא
 של המערבי העבר מן מתקדמים,

הירוק. הקו
א  שהישוב התעקשתם •ל

לקו־הירוק? מעבר יהיה
כש הירוק. לקו מעבר שיהיה רצינו
התייש של הזה לכיוון שאלך החלטתי

ואמר המיישבים לגורמים פניתי בות,
 צעירי של קבוצה לארגן רוצה שאני תי

 הבינוני, המעמר מן שלי, חברים חרות,
הת אחד ניהוליות. במישרות שכירים

 לא הישוב שמרחק היה החשובים נאים
 זה מתל־אביב, קילומטר 35 על יעלה

 בסביבות חיפשנו ראשון. אילוץ היה
 מקום שיש ואמרו באו ואז אלקנה,

 הקו בתחומי אומנם שנמצא באיזור
 הביטחונית שהחשיבות אבל הירוק,

 שבו באיזור נמצא הוא כי גדולה, שלו
ערבית. היא האוכלוסיה רוב

 שזה למרות לשם, והלכתם •
הירוק? הקו תחומי כתוך
 הקו של בקיומו מכיר שלא מי

לו. איכפת לא זה הירוק,
שוב •  תע- לא אתה הזה בי
מתנועת-החרות? אנשים דיך

 מי תקבע שתנועת־החרות אסור
כוכב־יאיר. את ינהל

אין למים־ מחוייבות לך •
לגה?
אידי אדירה, מחוייבות מרגיש אני

 רוצה לא אני אבל ואירגונית, אולוגית
 לא שהישוב עד כוכב־יאיר, על לדבר
חודשים. כמה בעוד סופית. ייחנך

■ ■ ■
 ב־ סורר לבן נחשב אתה •

שלך? מיפלגה
עצ עמדות על לשמור משתדל אני
מאיות.
מ להרבה כניגוד אתה, •

 עונש- נגד למיפלגה, חבריך
פלסטיניים. ללוחמים מוות
 בדוגמות עיגנתי הזה הנושא את גם

 בבריטים. המאבק של מההיסטוריה
 המרד, בגין, של הספר את כשקראתי

 את שברנו ״כך שנקרא פרק שם ראיתי
 שה־ הרגשתי הבריטיים״. הגרדומים

 היתה בגררומים הפוליטית מילחמה
 להצטרף אותי מדליק שהיה דבר

 נימוק וזה איתה, ולהזדהות למחתרת
מת היה אילו בחשבון. להביא שצריך

 הגרדומים, שבירת על מאבק רחש
 יוצאים היינו מדינת־ישראל, אנחנו,
 מצליחים היינו לא כי מובסים, ממנו

 אז נסוגים. והיינו העולמי בלחץ לעמוד
 היינו לא שמראש במשהו להתחיל למה

הסוף? עד איתו הולכים
 בוועדת־הכ־ שעשיתי השני הדבר

שהת מעיתון קטע לקרוא היה נסת
 מעיתון קטע היה זה יום. באותו פרסם

 של להורג הוצאתו על שסיפר הארץ,
קרא בדרום־אפריקה. השחור המשורר

 בעיתון נכתב הוא כאילו הקטע את תי
 ממשלת וכאילו לנו, ידידותית במדינה
 את להפעיל הצורר בין נקרעת ישראל

העולמי. הלחץ לבין והריבונות החוק
 הזדהות ניצור עונש״מוות ננהיג אם
 להורג המוצאים מאבקי עם נוספת
 שהם למעשים הירואי מימד וניתן

 תליית — וחשוב נוסף נימוק שפלים.
 אצ״ל של מעשה הבריטיים, הסרג׳נטים

 מהדורה עוד רוצים אנחנו האם כנקמה.
נגדיות? ותליות תליות של

 בלתי־מקובלות דעות אלה •
שלך. במיפלגה

 או פחות מייצג שאני מאמין אני
 נבחר שחבר־כנסת חושב אני יותר.

הבנתו. לפי לפעול מנדט וקיבל
פופולארי? לא כשזה גם •

רק יפעלו אנשי־ציבור אם ואבוי אוי
 הציבור של נציג אני משבי״הרוח. לפי
אמונתי. לפי לפעול מנדט לי ויש

 בסיכויים יפגע זה אם גם •
מחדש? להיבחר שלך

ב ומאמין בדמוקרטיה מאמין אני
 דין יחרוץ וגיבור הבריות. של תכונתן

 תורת את משקף שאני חושב אני צדק.
 של האידיאולוגיה ואת ז׳בוטינסקי

תנועת־החרות.
שבתנועת־ חושב לא אתה •
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