
 בשלושה לדברי, הוכחות ולהביא
העתקים.

 15 מחליף בתל־אביב, ״נגררתי
הביורו במבוך בדרכי אוטובוסים

שקי המיכתב את לקחתי קרטי.
 לפקיד־הגיוס אותו והבאתי בלתי,

ו ״בסדר״, אמר הוא בירושלים.
 הוא שלי. לתיק המיכתב את צירף
וחצי. שנתיים :ואמר אלי חייך

חוק מן לי הראה הוא אחר־כך

 מועד לפני אחדים חודשים לית,
מצה״ל. שיחרורו

 המחלה כי וחשד חלה, קופלנד
 קצין- צהבת. היתה אותו שתקפה
שבריאו לו אמר בבסיסו הרפואה

 לחופשה. יצא וקופלנד תקינה, תו
 קופלנד, של מצבו החמיר כאשר

 לבית־החולים ביוזמתו פנה הוא
תל־השומר.

על היה לטיפול להתקבל כדי

 נשארה התשובה אך אותי, שיבדקו
 לטפל מוכנים היו לא הם כשהיתה.

 התורן.״ הקצין של אישורו ללא בי
 הוא היסס. לא המאוכזב הצעיר

 צה״ל. משורות מיד להשתחרר דרש
 שאיים לאחר רק אושרה בקשתו

האמ בעיתונות הפרשה בפירסום
 ישראל את עזב קופלנד ריקאית.

 לסנטה־קרוז, דבר של בסופו והגיע
כיום, גם רפואה. לומד הוא שם

ילך, כמו בניתי בבית־החולים בי לטפל .כשסירבו
הישראלית נטיות מ וו מה התפכחתי ואז

 היהודי. המוח שהמציא מחוכם,
 הרגילה בתכנית הייתי שלא הסתבר

 בתכנית אלא לעם, שירות של
זמן־חירום.״ של מתוכננת בלתי

שחצנים
ואגוצנטרים

 שנה חצי שהפסיד מרות ^4
הביו עם הראשון במגעו כבר 4*

הוט לא הוא הישראלית, רוקרטיה
 המגע זה היה מדי. יותר מכך רד

 את שפיזר הביורוקרטיה עם השני
אשליותיו.
 בתחילה ושירת גוייס קופלנד

יותר, מאוחר אך בחיל־התותחנים,

קופלנד מגויים
מקרוב שונא

 מודיעין, לקצין מונה סמל, בדרגת
 ברמת- לאו״ם קישור כקצין ושירת
 באופן משירותו נהנה הוא הגולן.
יש של הרומנטי הקסם אך כללי,
לדבריו, בנפשו. והתפוגג הלך ראל

ה מהקצין אישור לקבל קופלנד
 את לו לתת סירב הקצין תורן.

האח לרופא אותו והפנה האישור,
 קופי כאשר קופלנד. של בסיסו ראי
אין בבסיסו כי לקצין הסביר לנד

סטודנט בכית, קופלנד
מרחוק אוהב

 עב- ספר הקצין שלף רופא, כלל
חייב בסיס ״בכל :ואמר כרס

להת ניסה קופלנד רופא.״ להיות
 אך האישור, ללא לבדיקה קבל

מבית־החולים. סולק

 חולה חייל
ועייף

 החו- החייל ויתר. לא ופלנד ^
 לבית־החולים חזר והעייף, לה

 מוכן הייתי ״לא האישי. נישקו עם
 ״וזו מספר, הוא זה,״ את לקבל
 לפי הייתי, אבן־דרך. עבורי היתד.

 ללא — בודד׳ ,חיל הצבא, הגדרת
 יכולים היו הם בישראל. קרובים
התחש טיפת כלפי לגלות לפחות

בות.

 מסוגל קופלנד אין האכזבה, למרות
ל חש שהוא מהמעורבות להתנתק

ישראל. גבי

גיטו
מודרני

 ואני אותה, אוהב ני
* י /  אומר, הוא אותה,״ שונא /

ב אותי הרסה כימעט ״ישראל
 עדיין אני אך מסויימים, מובנים

 שבוע כל קורא אני ממנה. חלק
 יודע אני פוסט. הג׳רוזלם את
או רואה ואני בישראל, קורה מה
 ההורסת חברה זוהי מתפוררת. תה
ב צוחק אני לפעמים עצמה. את

 אני אחרות בפעמים אך ציניות,
 מבין ולא מודאג, ממש שאני מוצא

מדוע.״
 העיקרית שהסכנה סבור קופלנד
 בכך טמונה ישראל, של לביטחונה
 את לפתור מסוגלים אינם שתושביה

 פיריודהעבודה האינפלציה, בעיות
בינלאו מדיניות הגירה, הנמוך,

 מערכת- דרקוניים, חוקי־מס מית,
ביו וכמובן, מרושלת, סישפטית
מנוונת. רוקרטיה

ו מתוח עם הם ״הישראלים
 נוהגים ״הם קופלנד, אומד עצבני,״

 יותר מעשנים הם מטורפים. כמו
וסוב בספורט, עוסקים אינם מדי.
 התקפות־לב, של גבוה מאחוז לים
 האשמה את מטילים תמיד והם
הביטחוני. המצב על

ה ממטרות שאחת חושב ״אני
 היהודים את להפוך היתה ציונות

 בכל בנו התעללו נורמלי. לעם
 ולכן רב, כה זמן במשך העולם
 אנו דפוקים. קצת עדיין אנחנו
 אבל להט, מלאי נבונים, אנשים

מטורללים. קצת
 המדינה. במיסוד בעיה לנו ״יש

 גיטו למעשה הוא שהקמנו מה
 לתקוף חייב אבי נורא. זה מודרני.

 החשיבה תשל הזא התופעה את
 בהנחה הדובקת הגיטו, בסיגנון

העולם.״ מרכז היא שישראל

הגדרה
מחודשת

 הזמן שהגיע מאמץ דפלנד ך•
 הציונות, של מחודשת להגדרה !|/

מקו יישות ליצור חייבת ושישראל
 אשכנזים בין הפרדה ללא רית,

 אם וחילוניים. דתיים וספרדים,
 ביכולתם יאמינו לא הישראלים

 פ־1ק לדברי בעיותיהם, את לפתור
ו ישראלים צעירים יאבדו לנד,

אמונתם את העולם בכל יהודים

 ממנוח, חרק עדיין ואני אותה, אוהנ ד״ן1ו ״אני
עצמה״ את שחורסת מתפוררת חברה זוהי או

 תכונות רבים בישראלים ראה הוא
שעומ אגוצנטריות, שחצנות כמו
חב בבעיות בטיפול למיכשול דות

וכלכליות. רתיות
דע את לקופלנד שהבהיר מה

 התנגשות היתה ישראל על תו
הישרא־ הביורוקרטיה עם נוספת

ה עם נוסף דין־ודברים ״לאחר
 שנהנו רופאים חמישה ועם אחות,

 בחדרי־המנוחה סיגריות מעישון
 השבירה לנקודת הגעתי שלהם,

 ילד כמו שם ובכיתי ישבתי שלי.
מההת שהתאוששתי לאחר קטן.

שוב ביקשתי הזו, הרגשית פרצות

 של ״איחודו בישראל. וביטחונם
 קום- מסכם הושלם,״ לא עוד העם
לנד.

 עיתונאי אהרונסון, דוד הכותב,
 בישראל, מעולם היה לא מתחיל,

 מישפחה קרוב לו יש לדבריו אך
בכנסת.
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רמת-חן. מול שדה, האלוף דרך פינת

 מירושלים. 400 וקו 71,52,55,68,43,51 אוטובוסים:
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ה אם רק ת  שמבינים לאלו שייך א
או במערכות  שמוכנים לאלו או סטרי

ה לשמוע ק סי ה צלולה מו קי  לך יאמרו ונ
ת הכל: הבאים השמו
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פוני ציוד מייצגים אלו שמות או  סטרי
בעולם. מסוגו הטוב מעולה,

קה, לנו, סי  ביותר העשיר המבחר בטלמו
או מערכות של  לציוד בנוסף סטרי

ם רשמיקול כולל אחר מקצועי ליי  סלי
ם מיקסרי מקצועיים. ו

 מערכת אצלנו רכשת לא עדיין אם
או ת לעשות תוכל משובחת סטרי א  ז

ם תשלום בתנאי עכשיו ביותר. נוחי
אישי. יבוא בתנאי רכישה אפשרות *
חדשים. לעולים מיוחדת מחלקה *
ם ואחריות שרות *  מעבדות ע״י מלאי

קה. סי טלמו

ההבדל אה רעוסוע ליודעים

ה הסולם !ד22333 הז


