
ר ב ר כהנא יהיה! ק כ כי ממרכז־אירופה מועתקת השיטה דיזנגוף. ב

מגיע. כהנא מתי ומעודכנים במכשירי־קשר, מצויידים כהנא של פעיליו למקום.
 גד מדבר שעליה לבימה, מסביב רב קהל מרותק כבר לעברת, מגיע עצמו כשכהגא

 זהה בתפקיד משמש סרוממן רבות. שנים זה כהצא של הנאמן עוזרו מרוטמן,
עצמה. הלהקה עליית לפני במופעי״רוק, להקות־חימום של לתפקידן
 נימי על היטב הפורטת משובחת, רטורית בהופעה הטחורה את מטפק מצידו כהנא
 שבועיים! לי ״תנו מבטיח: הוא העצבני לציבור הערבים. נגד והנקמה השינאה

יהיה!״ קבר תהיהו אינתיפאדה תהיהז אינתיפאדה
 מטתפקים הם אולם אותו. שונאים ואף לכהגא, מתגדים ושבים מהעוברים רבים

 בטוח. שבטוח, מה כמובן. רם, בקול לא לבן*זוגם, בלחש הנאמדת בהערה כלל בדרן
 לעומת כהנא. של נאומו במהלך קריאת־ביניים לקרוא העז משוחרר, חייל אחד, רק

 הרבה האווירה ״בירושלים בהתלהבות. כפיים מוחאים שבקהל תומכי־כהנא זאת,
בקורא-הביגיים. פגעו לא שמשום־כך יתכן מוותיקי״כהנא. אחד אמר חמה,״ יותר

 או להזדהות, להתראיין, מטיבים כהנא, ממתנגדי ושבים, מהעוברים רבים
 כהנא אץ נאומו בסיום להם. יתנכלו שמא גלוי, חשש מביעים אף חלקם להצטלם.

 מאמין ואני התקווה שירת את במהירות־שיא שהוביל לאחר רב. זמן במקום שוהה
התקה מאחוריו משאיר אך למכוניתו, ממהר הוא בקצב, לעמוד התקשה כשהקהל

וערבים. יהודים על ורעיונותיו, כהנא על המתווכחים אנשים, עשרות של לות
 ש״העם גרוע, כל״כך המצב יהיה קצר זמן שתוך בטוחים הם מרוצים, כהנא פעילי

לחזור!״ לכהנא יקרא
 פעילות על והאחראי תל־אביב, באתיברטיטת להיסטוריה סטודנט רביב, אבישי

 היהודי העם - מיידית כהנא את ונחזיר עכשיו נתעורר לא ״אם גוש־דן: באיזוד כך
כאן. עוד כן, אם כהנא, לטבח.״ צאן כמו כאן ילך

עליו. לדעתם ושבים העוברים את הזה העולם שאל דיבר, שכהנא בעת

!ןןןך ו י ( . ■ ]

 ״אני מוכר־עגילים: ברגר, אורי •
 כי לערבים, וגם ליהודים מסוכן שהוא חושב

 אפשרות אין שלו בדרך הגיוני. לא הוא
מילחמה." שנה 1000 עוד זה למשהו. להגיע

 ״תראה משוחרר: חייל טביב, ענבר •
 לו לתת צריך לא שינאה. זורה הוא איך

 עושה אני כזה אידיוט בגלל להופיע!
 שמתיישבים שלו, האנשים בגלל מילואים.
בזה?" הטעם מה בחברון.

 אדם ״צריך גיוס: לפני זק, בצי •
 הזאת. הריעה את שייצג בכנסת, ימני קיצוני

 יכול הוא מספיקים. אינם הליכוד או התחייה
האינתי את שיחסל כדי שר־הביטחון, להיות
לו.״ מצביעה הייתי פאדה,

 ומקדם־ מנחה־קבוצות לוטם, פז •
 חצי כבר מצחיק. אדם מצחיק, ״אדם מכירות:

 תסתכל מצחוק. ומשתולל פה עומד אני שעה
 שהוא מהאופן בדיחה. ממש הוא — עליו

 לצחוק, או ללחץ להיכנס או אפשר מדבר
מאוד.״ טובה הופעה זו לצחוק. בוחר ואני

 י שזו ״חבל מאבטח: נחום, מוטי •
 אידיוט הוא בשבילו... רק דמוקרטית מדינה

 שהוא מה את לצנזר צריך הראש. כל על
 מזל אותו. לעצור — חורג הוא ואם אומר,

 היום לו היו אחרת כי מהכנסת, אותו שהוציאו
 דמגוג, הוא מנדטים. ארבעה־חמישה לפחות

משוגע.״ אבל לדבר, יודע

 לומדת מקנדה, תיירת בדאון, היידי •
 דור שיש מפחיד ממש ״זה שם: מישפטים
 שבכלל זה כפיים, לו מוחאים לו, שמקשיב

 אותו שהעיפו מאוד טוב בימה. לו נותנים
דמוקר לא זה כאסח של רעיונות מהכנסת.

מטורף." הוא טיה.

 למחשבים: סטודנט להב, מיכה •
 עם שלום יהיה לא פעם אף כי צודק, ״כהנא

 צריך כהנא טראנספר. לעשות צריך הערבים.
 מפחד לא אני לא, ראש־הממשלה. להיות

בממשלה.״ חרדים יש ככה גם דתית, ממדינה

 קרני ״על יהלומן: ג׳קסון, דויד •
 במילים משתמש הוא הנבל. נתלה המיזבח
 אחרי נלך אם המצב. את לעקם בשביל ישרות

 לחיות אפשר לבנון. כאן תהיה הקיצוניים,
 כאן ולעשות הערבים עם בדו־קיום כאן

בארצות־הברית.״ כמו אחת, מדינה


