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 לחזוו אם שוקל ..אני
פולאוד!״ בתיק ולטפל

 חבר״הכנסת של המפתיעה כשהודעת״הפרישה עכשיו.
 היתה ממיפלגת־העבודה דראושה עבד״אל־והאב הערבי

 שכיהן מי כהן, רענן עם כד על שוחחתי עובדה, לעוד
 כיום מתמודד כהן במיפלגה. אגף־המיעוטים כיושב״ראש

הבאה. בכנסת מקום על
ריאליים? סיפויים לך יש •

 ידע לתרום יכול אני מאוד. טובים הסיכויים מטה. הקמתי
 המבינים ליהודים זקוקה כנסת־ישראל ערביי־ישראל. בסקטור
רבות. שנים עוד אותנו יעסיק זה הערבית. בבעייה

דראושה? של המפתיע צעדו על דעתך מהי •
 שהות אחרי הזאת למסקנה הגיע הוא כבודו. — ארם של רצונו

הזה. הצעד על שיצטער היחיד הוא במיפלגה. ארוכה
מהצעד? מופתע היית אתה גם •

 אדם זהו דראושה, של ההיסטוריה את בוחנים אם לא. לא,
 במשך עשה כך במיפלגה. העמדות את למתן העת כל שחתר

לעומק. זאת שקל שהוא חושב לא אני זאת, בכל בכנסת. כהונתו
במיפלגה? יפגע צעדו להערכתך, •

מיפמות
 הצביעו לא מיפלגת־העבודה, עבור שהצביעו הערבים, לא.
 את שהביא הוא אני ידיעה. מתוך מדבר ואני דראושה, עבור אישית

דראושה!

 מיפלגת־הע־ התורן״.של ״הערבי כעת יהיה מי •
בודה?

 כל חדשה. דמוקרטית בשיטה פועלים אנחנו תורו״. אין.ערבי
 מקומות שני יהיו ערבי. ייצוג יהיה להתמודד. יכול אחד

 והיה להתמודד. יכולים הערבים החברים כל לערבים. משוריינים
 והיה טוב. מה — לכנסת ריאליים למקומות מהם שניים וייבחרו

סבירים. במקומות ברשימה שניים שיהיו מבטיח התקנון — ולא
ברק) (דפנה
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 צעיר חייל בתל-אביב. 4 מסי באוטובוס אותו פגשתי
וחול עייף נראה הכתף. על ולא־נקיה סגולה כומתה בעל
מני.
מהשטחים? חוזר •

מעזה.
מכות? הרבצת •

הרבצתי.
בלתי־מוברים? אנשים כשמכים מרגישים מה •

אנשים. איזה תלוי
נשים. אדם. בני •

ערביות. נשים כולל וזה שלי, בחיים אשה על יד הרמתי לא אני
גברים? נערים, והכית •
מ•
כשהבית? אותם שנאת •

 ואחר־כך אותם, מכה שאני על עצמי את שנאתי כל קודם
עצמי. את לשנוא לי גורמים שהם על אותם שנאתי

צבא
בעזה? כבר אתה זמן כמה •

משהו? או עיתונאית את תגידי, מדי. יותר הרבה
ן. כ •

 שאני הראשונה האשה תהיי אולי בעיתון, שמי את תכתבי אס
אכה.
 יודעת לא אני כי שמך, את לכתוב יכולה לא אני •

אותו.
לכתוב. לכם מפריע שחוסר-הידיעה שמתי־לב לא
עיתונאים? שונא אתה •

שמי). (דניאלה ' איתם. מדבר לא רק אני לא.

 ג׳ונתן אחיה למען בארץ עושה עדיין פולארד קרול
 את ברצינות שוקלת שמישפחתה לי סיפרה היא פולארד.

 המאמצים למען צ׳רני, ליאון היהודי הפרקליט שכירת
 אשתו. ועל עליו שהוטל מעונש״המאסר להפחית
ופרש. שבועות כמה במשך בפרשה מעורב היה כבר צ׳רגי

מישפט
 לשוב אם'בכוונתו ושאלתי לניו-יורק, אליו טילפנתי

מראש. אבוד די שנראה למיקרה
 על התנצלה בכתה, היא אלי. הגיעה ג׳ונתן, של אחותו קרול,

למיקרה. שאשוב וביקשה בעבר, כלפיי אביה מורים של התנהגותו
להת צריך אני לדבר. התחייבתי לא בינתיים זאת. שוקל אני

בישראל. אנשים עם ייעץ
נכ־ שאחרים במקום להצליח שתוכל לך נראה^
 הפיתרון יהיה בו שאתעסק היחידי הדבר למיקרה, אשוב אם

 לאחים אשאיר זה את הטכני־מישפטי. בצד אתעסק לא הפוליטי.
 ידיה וחצי. שנה במשך הזה המיקרה את דפקו הם נכון, דרשוויץ׳.

ברק) (דפנה זאת. לתקן קשה נורא
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