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ב יש פוליטיות. מיפלגות חמש
 של מקומית גירסה אפילו ישראל

המאפיה.״
 גרינפילד של שנסיונו למרות
 חזרתו את בספק מעמיד בישראל

 התקופה על מצטער אינו הוא אליה,
 מאוד,״ מעניין היה ״זה בה. ששהה

ה בחברה ״לגדול מספר, הוא

ה את הוליד ההרפתקנות יצר
 עבודה תוך בעולם לטייל רעיון

 חוקי אך שונות, אניות סיפון על
 את מנעו המיקצועיים האיגודים

 יום ההרפתקנית. התוכנית הגשמת
 נתקל בעיתון, קריאה תוך אחד,

 אמיתי סוציאליזם ״נסה במודעה:
 חודשים.״ לשישה לקיבוץ בוא —

הקרויה לתוכנית התנדב קופלנד

ב האמנתי תקופה באותה גלויות.
רומנטי. מאוד היה זה כך,

 לאחר אז, התפוררה ״אמריקה
 ווטרגייט. ופרשת מילחמת־וייטנאם

אם טירוף. זה :לעצמי אמרתי
לע עלי למישהו, לעזור יכול אני
שלי. לעמי זור

מחב־ פעולות על סרטים ״ראיתי

מעצמי נתת׳ בחיי, ׳הראשונה בפעם גאה הי.:ה

׳חוטחהשעוה על תלויים החיים כמה עד למדתי
 את קופלנד עזב ,18 בן היה שר

 במיכללה ללמוד והחליט ניו־ג׳רסי
 סאן־פרנסיס- (ליד לוס-אלטוס של

 חיש־ עליו נמאסו הלימודים קו).
האידי בעולם ״השתעממתי מהר.

 זקוק ״הייתי מספר, הוא אות,״
 הרפתקות חיפשתי גשמיות. לקצת

ושינוי.״

 ציוני הייתי שלא ״ולמרות פר,
 במורשת להתעניין התחלתי מושבע,

היהודית.
 העליה תנועת של הרעיון ״כל

 שאינך ההנחה, על מבוסם לישראל
 כל לישראל. עלית אם אלא יהודי

 למולדתם, לחזור חייבים היהודים
דד כל את ולקבץ לארץ־הקודש,

 ל- נאמר לגיוס, התנדב כאשר
 בצה״ל לשרת עליו שיהיה קופלנד
 התחילה ״כאן וחצי. שנתיים במשך

״אמר נזכר. הוא שלי,״ ההתפכחות
 במיסגרת מתנדב שהייתי להם תי

ש לי הובטח ושם לעס, שירות
 לי אמרו הם שנתיים. רק אשרת
בתל־אביב למישרד־האירגון ללכת
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ממליץ פרי אולסי
 אגי" של"מיסטר החולצות
 והאופנתיות הטובות
 שהכרתי ביותר
המובחרות בחנויות להשיג

מילי אווירה בה שאין אמרקאית
 עצמך את למצוא ולפתע טריסטית,

 אלא חייך, לעצם כאחראי רק לא
 אחרים. בני-אנוש של לחייהם גם

 ובמובנים במהירות, מתבגר אתה
רציני. לאדם הופך אתה רבים

 כל לארצות־הברית, ״כשחזרתי
 הנהנים סטודנטים עדיין היו חברי

 ,20 או 19 בני היו כשהם מהחיים.
ב חמוש בישראל התרוצצתי אני

 אחרים של לחייהם אחראי רובה,
הפסקה. ללא חיי את ומסכן

 לגמרי. שונה בדרך מתבגר ״אתה
 יקרים, החיים כמה עד לומד אתה
 חוט- על תלויים הם כמה ועד

 את להעריך לומד אתה השערה.
 בהם הדרכים אחת שבחיים. היופי

 השירות- תקופת את המתקתי
 במראות בהתבוננות היתה הצבאי,
 כתבתי וזריחות. שקיעות הטבע,
וציירתי. שירה

 אינני החיים. על הרבה ״למדתי
 למחוק אי־אפשר על-כך. מצטער

 וכל שנה כל חיים. שנות ארבע
 למדתי זה את גם לי. יקרים יום

 רגע. כל יקר כמה עד — בצבא
 עצמי. ביטחון הרבה גם קיבלתי
 בעצמו להציב יכול שאדם למדתי

 היכולת גבולות ואת מטרותיו את
 שהוא דבר שום אין ולמעשה שלו,
אפשרי. בלתי

 בסנטה- ובעיקר רבים, ״אנשים
 מהבלתי- ומפוחדים מוטרדים קרוז,
 הבלתי- את לקבל במקום .נודע,
 להיות במקום חיים. כעובדת נודע

מה להנות יותר כדאי מוטרד,
 ל- ללימוד, נוצרו החיים חיים.

 גריג־ לדברי להרג,״ לא מישחק,
 הוא הבלתי-ידוע מפני הפחד פילד,
 למילחמות העיקריות הסיבות אחת

גזעית. בין ולשינאה
 פאנק, בסיגנון מסופר אני ״היום
 עגיל. עונד אני סגול. גוון ולשיער

 טום טווין, מרק את קורא אני
 אמנות אנרכיה, על ספרים רובינס,
תו זוהי יותר, דתי אינני ושירה.

 יכולים ערבים מדי. לאומנית פעה
 יכולים ויהודים מיהודים, ללמוד
אח הצדדים שני מערבים. ללמוד
שלום.״ שם שאין לכך ראים

 נפשו, ובתוך עמים בין השלום,
 ושואף מחפש שגרינפילד מה הוא
 הוא שמיכחול-הצייר גילה הוא לו.

 השלום להשגת יותר טוב אמצעי
!\.16 מאשר -

ההרפתקה
שבשירות

בספק אומר, קו־פלגד ט׳ *
 נעשה לא שהוא התלוצצות, •

כא- לישראל. שעלה עד אנטישמי

 שתמורת לו נאמר לעס. שירות
 עברית ילמד הוא בקיבוץ, עבודתו
ב להשאר יחליט ואם באולפן,
מ הצבאי שירותו יקוצר ישראל,
בלבד. לשנתיים וחצי, שנתיים

בתחי לתל־אביב הגיע קופלנד
 אשדות־ לקיבוץ ונשלח ,1974 לת

 מספר, הוא בלול,״ ״עבדתי יעקב.
 היתה העבודה הבננות. ״ובמטעי

 הכבד והחום עבורי, מאוד קשה
ל הוא אף תרם בקעת-הירדן של

קשיים.״
 העבודה. את אהב קופלנד אולם
 בחיי, הראשונה בפעם גאה, ״הייתי

ני לא שביצעתי. הגונה בעבודה
מיש חשבון על בסולם לטפס סיתי

 בלי מעצמי נתתי פשוט אחר, הו
משוג חיים עשינו בקיבוץ חשבון.

 מסיבות ערכנו מתנדבות, היו עים.
 אחת חגיגה היתה זו פרועות,

גדולה.
ב בבית הרגשתי מאוד ״מהר
השכ מכל אנשים פגשתי ישראל.

 לעשות שעלי והחלטתי סוריים, לים
מכו את מכרתי לזה. בקשר משהו

ה על ויתרתי שלי, הדאטסון נית
 וחזרתי בפאלו־אלטו, הנוחים חיים

מכור״, ״ישראלי אז הייתי לישראל.

גרינפילד מגויים
כיפה עם עולה

 :המושג מהות את והבנתי בות,
 ישראלי.״ להיות

 שבילה החודשים ששת לאחר
 ברחבי טיול קופלנד ערך בקיבוץ,
״גי לארצות־הברית. וחזר ישראל,

 היא שישראל מאוד מהר ליתי
מם־ הוא בעורקים,״ שזורמת מחלה

כלבוש בכית, גרינפילד
סגול שיער

 ולריח לרומנטיות ונמשכתי
הצבאי.״ שבשירות הרפתקה

ה

ק חו
מחוכם

ץ ת י ל ב קופלנד של דרכו חי
 התפעלות. מלאת היתד. צה״ל ■ •

רו את שובר האמריקאי ״המרינס
 הוא מחדש,״ אותך לעצב כדי חך

 אינו הישראלי הצבא ״אך מסביר,
 לך להראות מנסה הוא כך. נוהג
 ב־ מתנסה אתה מסוגל. אתה למה

 לשתף ועליך קיצוני, מצבי־לחץ
צוות.״ בעבודת חבריך, עם פעולה
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113 אלנבי בסלון
המלאי גמר ,עד* החודש* מבצע

ג דינ רונ  4613 ג
 צרפתי סאוטר .תבור
ת אדים קולט צר  חוץ תו

ק, ג׳ברל מקרר רי ט ק ב 16 אי  קו
ת סי כביסה מכונ  סנ
מני פרוגרס אבק •מואב גר

רגיל
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44,550
9,690

127,400
42,560
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מבצע
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33.900 
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13.900

אמץ ושרות גדול מבחר • להיום מהיום ן
113 אלנבי סלון עקילוב, מיכאל

אטונו הראוי הסית  חשמל לסתרי י
611966 סל. •א, ת ו בו אלנבי רח׳

ד ר (לי שכי לצרכן) המ

מקרר
אסקור

נעתו. המאית הקדה

עבור עשה היווה שהעבודה למוות חשבון, בלי

בצבא אנושי. לא זה שהתת׳, לחשוב שונא .אני

ה העולם 2233 הז


