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 התנפלו השבוע רק החשבון. את איתי
 וניפחו ברחוב, שלו אנשים שני עליי
לכל!״ מסוגלים הם במכות. אותי

 על־ידי מושמעים אינם אלה דברים
 הגזע בשורת ממביא החושש ערבי

 משמאלן לא וגם היהודי, העליון
 הדובר, הגיזען. של בדיעותיו הנלחם
 רכז חודש לפני עד היה צרפתי, יעקב

בחיפה. תנועת־כך
 ,18 בן רזה נער הסתובב שנה לפני
 בעל גילו, מכפי בהרבה צעיר הנראה
או של ובמצב־רוח דלוקות עיניים
פוריה.

 הנער, עדנה. היתה צרפתי ליעקב
 על־ נעזב מאמו, צעיר בגיל שהתייתם

 סבתו בית בין והתגלגל אביו ידי
 פוליטי. למנהיג לפתע היה לפנימיות,

 ובין העיר בחוצות הסתובב הוא
 שרצה למי והביא העיתונים, מערכות

של בשורתו י את רצה שלא ולמי
המנהיג.

 בשמו. לכהנא קרא לא מעולם
לא־ בבחינת עליו דיבר כך — ״הרב״

תישא־שם־אלוהיך־לשווא. ג
״כהנא״ הכינוי הודבק הזמן במשך

 היה כהנא־ג׳וניור עצמו. לצרפתי גם
השביעי. ברקיע

 אחרות. זמירות מפיו נשמעו השבוע
 עצבני אדם מושלם. מטורף הוא ״כהנא
 ההיפך אולי חכם. לא בכלל הוא לגמרי.

 בן־אדם עם לדבר מסוגל אינו מזה.
 ממנו. להיזהר צריך נורמאלית. בצורה
 את מפקיר הוא — גרוע הכי והדבר

בגללו. מסתבכים כשהם שלו האנשים
 עזב הוא בצרה כשהייתי ״דווקא

 בן אני היום לכלבים. אותי וזרק אותי,
 גם הצדדים, מכל קירח נשארתי ,19

 משום אותי, לגייס מוכנים לא לצבא
בכף.״ פעיל שהייתי

צרפתי: מספר
 באשמה אותי עצרה המישטרה

 הנוצרי המיסיון של לחנות שפרצתי
 טען כהנא ספרים. לשרוף כדי בחיפה,

 מיצווה, היא במיסיון שפגיעה הזמן כל
 שייתפס. למי מישפטי סיוע והבטיח

 התייחס והוא יום, 30 במעצר הייתי
קיים. הייתי לא כאילו אליי ,

 ופחד מוג־לב, ביסודו הוא כהנא
 לזרוק העדיף הוא אותו. אסבך שאני
לכלבים. אותי

 ואף־אחד חודשיים, עצור הייתי
 ביקר לא וההנהגה כך של מהפעילים

 פשוט הם שלי. לכיוון השתין ולא אותי
אליי. התייחסו לא

 הייתי שנה במשך ציפיתי. לא לכך
 שעות 24 אותו ושירתי כהנא, של עבד

אותי. עניין לא אחר דבר שום ביממה.
 בעצרת־עם כשהייתי אותו היכרתי

 חן מצאו שלו והדברים בהשתתפותו,
את יפתור שהוא בטוח הייתי בעיניי.
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 מוגיע הוא נהנא ★ הזה״ ומעונת.,העולם הגנן״ ״בית את ושחו נשלחת■

 300 מקבלים הבעיר■□ ★ חשמליות נאדות מצו״ד שוו מישמרהואש ★
המחתות אסירי למען באמריקה נאסר הכסף ★ ואש״ל לחודש דולו

 הולך הכסף אבל כך. ולאסירי המולדת,
פעולות. ולמימון למיפלגה

 פרובוקציות מיני כל פעולות? איזה
 נתן הוא למשל, לי, הערבים. נגד

 בחיפה• לבית־הגפן להיכנס הוראה
 הערבית". התרבות ״שבוע את ולפוצץ

 להיכנס הוראות פעמים הרבה היו
שהת ערבים ולהכות לוואדי־ניסנס,

יהודיות. עם עסקו
 להתנגש פחדתי זה. את עשיתי לא

 להגי־ להביא העדפתי המישטרה, עם
חוקי. באופן רת־ערבים
הב מישרד־הגירה. בחיפה פתחתי

 את למכור להם שנעזור לערבים טחנו
 להם ונעזור שלהם, והרכוש הבתים

 לשלבים הגיע זה בחו״ל. להיקלט
 מישפחות 50 אצלי נרשמו מתקדמים.

 ואי־ חוקי, היה זה כל ומהגליל. מחיפה
 בקשר הייתי אותנו. לעצור היה אפשר

 שלהם הערכה לקחתי המישפחות. עם
הרכוש. על

 מעבירים היינו הנתונים את
 שייכת היתה שלא לסוכנות־קרקעות

 הסוכנות אליה. קשורה אבל לתנועה,
 משלה. מעריך שולחת היתה הזאת
 עם לאחר־מכן הסתבכה סוכנות אותה

 כשעזבתי בשטחים. פרשת־הקרקעות
הרשימות את לקחתי התנועה את

בהפגנה כהנא ליד צרפתי
כך!״ לפעילי הבתים את ולתת הערבים את לגרש מבטיח ..הוא

המנהיג עס צרפתי
השחורות!״ העבודות את רק עושים ״הספרדים

קטינים. שהם 500 יש
 הוא צבאי. באירגון כמו עובד כהנא

 מבצעים. והאנשים הוראות, נותן
 משתולל הוא שבע־רצון, איננו כשהוא
 כמו שהוא כוח־אבטחה, לו יש ורותח.

 בערך התנועה. של פנימית מישטרה
 אלה צמוד. אותו שמלווים איש 50

 חוזרים־בתשובה רובם מסוכנים, אנשים
 בשעת מאמריקה. בעיקבותיו שבאו

 מגוננים הם וההתנגשויות ההפגנות
 מצויירים והם אלות, להם יש עליו,

נמ הם זרם־חשמלי. בעלי במכשירים
חלקי־הארץ. בכל צאים

 העבודה את עושים לא הם
 של הבכירים הדרגים כל בהתנדבות.

 דולר 300ל״ 250 בין מקבלים כך
 אני אש״ל. זה על ובנוסף בחודש,
 של והחזר בחודש, דולר 100 קיבלתי

קבלות. על 50־*'
 שנאספות מתרומות בא הכסף

 שהכסף אומרים לתורמים באמריקה.
למען שנלחמו לאסירי־המחתרת, הולך

 חיובי דבר היה זה אותן, והשמדתי
שעשיתי.

 את שרפו לא גם בזכותי אגב, דרך
הזה. העולם מערכת
 תל־ לסניף הוראה היתה שנה לפני

 — ״סוכנות־אש״ף״ את לשרוף אביב
 אני בכך. להעולם־הזה קוראים כך

 ונשארתי לסניף, לפני־כן יום הגעתי
 שתי לצאת אמורות היו לפעולה.
 את לצבוע אחת חברה', 10 עם מכוניות
אותה. לשרוף ואחת המערכת

 משום המקום, את הכירו האנשים
 ימים כמה שם ביקרו פעילים ששני
 מתאריך עיתון וביקשו לכן קודם

 ופחדתי שניתפס, פחדתי מסויים.
 מסביב. לבתים גם תתפשט שהשריפה

 עוקב שהשב״כ חושב שאני אמרתי
בוטלה. והפעולה אחרינו,

 שיתוף־ למען הפועל מוסד *
ם בין תרבותי פעולה הודי  וערבים י
בעיר.

בהוא 710
 מצא במיוחד בחיים. שלי הבעיות כל
 אדמות לנו הבטיח שהוא בעיניי חן

ובתים.
 לשילטון, לכשיגיע כי הבטיח הוא

 מהמדינה, הערבים כל את יגרש הוא
 והבתים האדמות את יקבלו והפעילים

 יאכל בערב־שבת שטרח ״מי שלהם.
תמיד. אומר היה בשבת,״
 אם קישקוש. שזה חושב אני כיום

 שונא, שהוא מי כל את יגרש כהנא
 כבר הוא כמעט. ריקה תישאר המדינה

 יילד חוקי־המדינה את שיפר שמי אמר
 להקים רוצה שהוא ומכיוון לכלא,

ב יהיו החילוניים כל מדינת־הלכה,
כלא.

 כדבר לשילטון, יעלה הוא אם אבל
 ובשמא־ בעיתונאים יטפל הוא ראשון
 גם אולי שונא. הכי הוא שאותם לנים,

 יהיו לא שאם אומר שלו ההיגיון
 על שידווח מי יהיה לא עיתונאים,

 הוא הספרדים את גם הערבים. גירוש
 טוען שהוא כמו אוהב, כל־כך לא

בעצרות־עם."
להם. ובז הספרדים על מלגלג כהנא

 אשכנזית, היא בתנועה ההנהגה כל
ספר הם המצביעים שרוב זה למרות

ספרדי, שהיה סמנכ״ל־התנועה, דים.

ה את לקדם שניסה משום התפטר
ספרדים.

 השחורות, העבודות את עושים אנו
והאש — כרוזים מודעות, מדביקים

הרגי לעבודות המנהיגים. הם כנזים
 בקטינים, משתמש הוא ביותר שות

לעצור. אי־אפשר שאותם משום
 גדלק

דם כשמדיח
שהונ למישטרה להודיע משל:

 עומד הוא שבו במקום פצצה הה ן
 כאלה הודעות שלו. השיטה זאת לבקר.
 עושות מישטרה, מביאות כלל בדרך

 תיק־ בכיסוי זוכות והעיקר אקשן,
שורתי.
 כהנא. כך לדם, הנדבקת עלוקה כמו

 נפגעי יש שבו מקום לכל הולך הוא
 הון מזה לעשות ומנסה פעולות־טרור,

 דם. מריח כשהוא נדלק הוא פוליטי.
 נפגעי של מישפחות הרבה מזה. חי הוא

המר מהפעילים הם פעולות־הטרור
 אנשים גם יש אבל כך. של כזיים

אליהם. לדבר מצליח שכהנא אחרים,
 לשעבר. עבריינים הם ברובם

שכהנא הכוח מתחושת שנהנים אנשים

בב לפגוע ומהאפשרות להם, נותן
בערבים. בעיקר ביריביהם, רוטאליות

 מעשנים שבו כך של סניף מכיר אני
 בני־ הרבה גם חופשי־חופשי. חשיש
 שהם משום להתגייס, מתפתים נוער
 השטויות לכל ומאמינים תמימים, עוד

 אני תנועת־נוער. כמו היא כך שלו.
פעילים, 1000־1500 שמתוך מעריך

7*110 הייתי
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