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 הוב נחמד, איש באמת
 של שרהחינוו שביו,

 אד־ שונא ״מדינת־יהודה:
 שמעשי־זוועה למוות מות.

 לו. מבויעים אינם בשטחים
 מב־ הוא הבאה, במילחמה

 וחצי מיליון ■נוחו טיח,
 רוצה הוא בינת״ס עונים.
 לה־ נד■ נבו, נשק לצבוו

 מדינת־ את בשטחים קים
 בהחלט נהנא מאיו תהלנה.

ואש־הממשלה להיות יכול
יברחו? פלסטינים וחצי מיליון •

בלתי־אפשרי? קצת לד נשמע לא זה
 מדינת־ישראל על גם סביר. בהחלט ״זה
 מזה ייצא שלא חלום, רק שזה פעם אמרו
קרה.״ מה ותראה כלום,
התס כאן שיחזור לך נראה לא •
 המון מילים, המון ימית? של ריט

 חיילי- עם התעמתות קצת נאומים,
וזהו? צה״ל,

 מה־ עסשיו אוגרים אתם כלומר •
 הצבא את למעשה ומכינים סני־נשק
לעתיד?

 את אפליל שאני מצפה לא אתה הנה, ״בוא
בצו נשק ואוספים קונים שאנחנו ואגיד עצמי

 עם מגעים מקיימים אנחנו בלתי־חוקית. רה
 אישור לקבל כדי הממשלה, ועם חברי־כנסת

 חיזקנו האחרון בזמן בכלל, כבד. נשק לקניית
 שום לנו אין הכנסת. עם הקשר את מאוד
המדינה.״ נגד ללכת עניין
תח באמת אם מדינת-ישראל. •
 יוחזרו לפיו הסכם על הממשלה תום

 שאינה כמי המדינה תוצג השטחים,
תיש אתם בהתחייבויותיה. עומדת ,

 בוודאי יופעל ישראל ועל שם, ארו
אתכם. לפנות רב בינלאומי לחץ

אנח מדינת־ישראל בשביל לי. נראה ״לא
מעניינה. לא בכלל זה אז חוץ־לארץ. נהיה נו

 הערבים לדעתי, אחר. הוא שלי ״התסריט
 כאן מילחמה. נחזיר ואנחנו אותנו, יתקפו
 מילחמת־העצמאות. ׳,48 של הסיפור יחזור
יברחו.״ הערבים וכל במילחמה, ננצח אנחנו

שלנו. וברעיונות בפעולות אחרים בשימוע
ש הציבור רוב עצום, ציבור בישראל ״יש

 מהשטחים. נסוגים אותנו לראות רוצה לא
 מסבירים אנו בכיווננו. אותם מטים אנחנו

 ■הזרה. מדינת או אש״ף מדינת או שזה להם
 בטוח הממשלה שלישית. אפשרות אין

תיסוג.״
 תומד החילוני, הציבור האס •
 מהמילים מפחד לא שיהיה, ככל

״מדינת־הלכה״?
 תהיה לא קדומות, ריעות לו שאין ״למי

 איך לחיות לו ניתן אנחנו זה. עם בעייה שום
 עם מיד שנערוך בבחירות ולהצביע שירצה,

 כולם יהיו שהנבחרים רק ייסור־המדינה.
יראי־שמיים.״

 שלף. בכוח בטוח נשמע אתה •
לכנסת? תרוצו אולי
 שתישקל מעניינת, אפשרות בהחלט ״זו

מסויי־ סתירה כאן שיש למרות בכובד״ראש,

 ציבור״היעד. אל היטב מתוכננת תעמולה
 דאגה בבתי־מישפט. בכנסת, קשרים יצירת

בעיתו ראיונות מעצרים. תבצע שהמישטרה
 בברכה התקבל הזה השלם אפילו כולה. נות

 אינו הוא המירפסת. על שפלר אצל השבוע
 יעבור. שהמסר בטוח הוא מביקורת. מפחד
 בטוויית בשיכנוע, בגיוסים, ממשיכים כרגע

׳הנדה. מדינת של בחלום חוטים עוד

 שהכסן! לו מפריע לא האם •
 מגיעים מהאנשים, חלק וגם ברובו,

בך? מתנועת

 ציין ואף ביקורת, מותח לא כמובן שפלר
 המועמדים כאחד כהנא מאיר של שמו את

 בכל אך בישראל. טוב ראש־ממשלה להיות
 מתוחזקת שהתנועה לו נוח שלא נראה זאת
 הוא גיוון,״ יותר מעדיפים ״היינו כהנא. בידי

אומר.

 לשטן הנותנים חיילים של חריגים
החוצה? לפרוץ שלהם הקטן

 כאל לאינתיפאדה מתייחס לא ״אני
 מילחמה מילחמה. זוהי רגיל. סיכסוך־שכנים

 לא־יפים, דברים קורים במילחמה אמיתית.
 חייבת עליה ההסתכלות מילחמה. זוהי אבל

 זוהי רגיל. סיכסוך על מאשר שונה להיות
 מישפטית התערבות כל שולל שאני הסיבה

 ולא טהור, צבאי עניין זה האלה. בנושאים
 כל לחשוב יכול לא החייל מישפטי. עניין
ההדק. על לוחץ שהוא לפני רגע

 של מסויים לאיבוד גורמת מילחמה ״כל
זה." וככה מילחמה, זו אבל צלם־אדם,

 פיתרון שום אין זאת, ובכל •
מילחמה? רק אחר,

 רק זה כלום, שווה לא נייר על ״חוזה־שלום
 לא היא שהבעייה להבין צריכים אנחנו נייר.

 לא אחד לאף אשלייה. או ברייה זו השטחים,
הפלס־ של הבעייה באמת. השטחים חשובים

 הי- ימית של הגדולה הבעייה לא. ״בהחלט
 למדינת־ישר־ בטבורם קשורים היו שהם תה
 היו הם אותם, מסלקים היו לא ואפילו אל,

עצמ אנחנו הלכה. ישראל כי בסוף, הולכים
צורה.״ בשום גוף לאף קשורים לא אים.

 מי את תעמולה? עושים איד •
לשכנע? רוצים

היא שלנו העבודה רוב שכרגע ״ברור

 ורוצים חרשה מדינה להקים באים אנחנו מת.
 אחרת.״ אחת של לפרלמנט להיכנס

 חשוב תפקיד שר-החינוך, אתה •
מפרי לא האם ממשלה. בכל ונעלה

ער על המופקד כשר-חינוך לד, עים
 הנעשים הדברים בני־אדם, של כים
המ (הכבושים, בשטחים יום מדי

מעשים שתרצה), איד שוחררים,

 היוצרים מקומות מחנות־הפליטים. היא טינים
 נגד אקדח אחד כל והמהווים ותסיסה שינאה

 להשקיע מציע הייתי אני מדינת־ישראל.
 שילטון תחת האלו המחנות בשיקום משאבים

שלום." יביא זה יהודי,
• • • ז  אותם, שמאפיין הזה התמים הקו מרות ך■
מערכת־ יהודה מדינת אנשי לעצמם טוו /

לאח איומים, קיבלו אנשי־שמאל מיספר
בעד? הוא האם האוטו. את שרפו רים

 בן־ לי קוראים שאנשים לי מפריע ״לא
 אלימות, נגד אני כזה. לא אני כי מסוכן, אדם
 לא מאוד. חריף אידיאולוגי מאבק בעד אלא

 פשוט זה האלה. לפיגועים אחראים אנחנו
 אמיל של המיקרה את תראה לנו. כדאי לא

לשמאל. עשה זה טובות ואיזה גרינצווייג,
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