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השלום! את יניא
 שמגיע מלוס״אנג׳לס, עורך־דין הוא קליין עמירס

 של עסקיו כלל בדרך עסקים. לעורך לישראל, קייץ מדי
 עמירם של במיקרה אך העיבור. של ענייניו אינם אדם

 שהם רק לא עסקיו יורדים, למישפחת בן שהוא קליין,
 שכן דאגה. לעורר עריכים הם — העיבור של עניינו

 בלוס״אנג׳לס הישראלים קהילת על״ידי המכונה עמירם,
 להיפגש כדי שנה מדי מגיע גרין־קארד״, ״מיסטר בשם

לארעות־הברית. לרדת המעוניינים ישראלים עשרות עם
 הוא מתגורר, הוא שבו מפואר, תל״אביבי במלון

 בישראלים ופוגש לעייפה, עמוס פגישות יום מנהל
 הזה, הירוק בירוק לזכות כדי כספם במיטב המשלמים

 ב- וזכות־עבודה זכות״ישיבה זרים לתושבים המקנה
ארעות״הברית.

הס ישראליים אזרחים לכמה עמירם, •
״גרי־קארד״? החולפת כשנה דרת

 תשכחי אל אך ירוקות. תעודות 3,555 בערך הסדרתי
 בתי״אב, הם הזה המיספר מתוך אחוז ארבעים שכמעט

והילדים. האשה את גם שכוללים
 ממיספר נכוה שציינת חמיפפר האם •

ז הקודמת כשנה הירוקות התעודות מקכלי
 משמעותית עליה אין מיססר. אותו בערך זהו לא,

 את שמבקשים ישראלית אזרחות בעלי של במיספרם
הירוק. הברטים

 הישראלים שמיספר להגיד מתכוון אתה •
 ולא עלה לא לארצות־הכרית לרדת המעוניינים

ץ האחרונה כשנה ירד
 כל אין אנשים. של מיספר באותו מדובר כך. בדיוק

 היתה הגדולה העליה היורדים. במיספר משמעותית עליה
יום־הכיפורים. מילחמת אחרי

 מי עכודה. לפגישות ארצה מגיע אתה •
שלך? הפוטנציאליים הלקוחות הם

 מרבית היו שעברה בשנה משמעותי. שינוי חל כאן
 המישפחות מיספר פחת השנה מישפחות. הלקוחות׳בעלי

יוצאי־צבא. הצעירים מיספר ועלה בירידה, המעוניינות
 על הם גם נמנים כעלי־עסקים האם •

?לקוחותיך
 לפתוח המבקשים מיפעלים בעלי עם נפגש אני כן,
 יצרנים או יהלומנים בעיקר — בארצות־הברית סניפים

מכשירי־אלקטרוניקה. של
ץ כישראל עסקיהם את מחסלים הם האם +

 שיקבלו עד העסקים את פה משאירים רובם לא,
 מעוניין אינו כלל, בדרך מהם, איש הגרין־קארד. את

בלתי־חוקי. באופן בארצות־הברית לעבוד
שעברהז כשנה נפגשת אנשים כמה עם •
איש. 200
ץ השנה נפגשת אנשים כמה עם •
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 עורר שר־הביטחון לתפקיד שרון אריאל של מינויו
והעי אישי-הציבור ראשי־הערים, בקרב עזה התנגדות
העי עם נפגשתי בגדה״המערבית. הפלסטיניים תונאים
 דעתה את לשמוע וביקשתי טאוויל, ריימונדה תונאית

 לשמוע גם ביקשתי החדש. תפקידו ועל שרון אריק על
הסעודית. השלום תוכנית על דעתה את

 בשבוע נפגשה לדבריה, — לדבר סירבה בתחילה
 דני האלוף בשטחים, צה״ל פעולות מתאם עם שעבר

 עיתונאים עם בשיחות להמעיט על־ידו ונתבקשה מט,
ראיון. לי והעניקה נעתרה לבסוף אך — ישראליים

ארי שד מינויו על דעתך מה ריימונדה, •
ץ בממשלת־ישראל כשר־כיטחון שרון אל

 סכנה מהווה שרון אריק של שמינויו חושבת אני
 חושב הוא לדבר, נותן לא הוא — הפלסטי!ניים לאזרחים

הפלס הקול את להשתיק יכול הוא שלו שבפוליטיקה
 יד- מדיניות את יכפה שהוא ככל טועה! הוא אבל טיני•

 מאז האוכלוסיה. אצל התנגדות ייצור הוא שלו, הברזל
 העם את דרכים מיני בכל להשמיד הישראלים ניסו 1967

 שהגרמנים כשם זאת, לעשות יכולים לא הם הפלסטיני.
היהודי. העם את להשמיד הצליחו לא

 שהציע תוכנית־השל'ום על דעתך מה +
ץ מסעודיה פאהד הנסיך
 את ולתמיד אחת שתיפתור מאוד, טובה תוכנית זוהי
הפלסטינית. הבעייה
 כזכות להכיר לסעודיה לדעתך, גרם, מה •

ץ מדינת-ישראל של קיומה
 למסקנה הגיע העולם כל אפשרי. הכל בפוליטיקה

 על לא היא סעודיה של ההכרה אלטרנטיבה, עוד שאין
 תוכנית להציע היה יכול לא הוא — בלבד פאהד של דעתו

 ארצות- יתר מכל הסכמה קיבל אם אלא חזקה, כל־כך
התוכנית. של כוחה לדעתי ובכך — ערב

 בזכות מכירות מדינות־ערב כל אלא סעודיה, רק לא
 שמדינת־ישראל הזמן הגיע מדינת-ישראל. של קיומה
 ברירה, אין פלסטינית. מדינה של הקיום בזכות תכיר

 האחד להרוג או בשני, האחד להכיר או חייבים אנחנו
 בן- כמו בישראל, חכם איש שיקום מקווה אני השני. את

התוכנית. את נקבל — שיגיד בשעתו, גוריון
לבנין? מתכוונת את האם •

 הכל לדעת. אי־אפשר בפוליטיקה יודעת. לא אני
 הפלסטיני, העם בזכויות הכרה על חתם בגין הנה, אפשרי.

בלבנון. הפלסטינים עם הפסקודאש הסכם על חתם הוא
כ עולה מי חכם, איש אומרת כשאת •

ץ דעתך
בשקט. שיושבים בישראל, חכמים אנשים כמה יש
מיץ כמו •

וייצמן. עזר אולי

 קדישזון. בני למוסיקאי נשואה ,30 בת רוגן, ברברה
 היא ומאז ,1974ב־ לישראל שהגיעה אמריקאית צעירה

 לצאת עומד אלה בימים כישראלית״לבל״דבר. מרגישה
 הספר ״זארה״. בעברית הנקרא הראשון, ספרה לאור

 הוצאת במיסגרת ובאנגליה, בארצות-הברית לאור יצא
 בעלת היא ברברה דיי״• ״דאבל המכובדת הספרים
בארץ. ביותר הגדולה הספרותית סוכנות
 סערת החדש ספרך מעורר מדוע כרכרה, •

ץ רוחות
 בתם על מספר הוא פוליטי. סיפור־אהבה הוא הספר

והת מארצות־הברית לישראל שהיגרו שואה ניצולי של
 את מוצאת לא הילדה בגליל פיקטיבי בכפר יישבו
 מוצאים השכן הערבי הכפר ילדי ודווקא בכפר, מקומה

 היא 17 בת כשהיא אתם. מתיידדת והיא בעיניה חן
סיפור־אהבה. ביניהם ומתפתח הנערים, באחד מתאהבת

ץ כהמשך קורה ומה •
 נשבעת הצעירה של אמה אסון. קורת ? מצפה את למה

 והמחיר והערבי, בתה בין הרומן את מחיר בכל שתשבור
 הבחור, את לסדר מחליטים הצעירה של הוריה כבד. אמנם

 אכן והוא לפת״ח• משתייך שהוא לשילטונות מלשינים
 כשהצעירה בכפו. עוול לא על לשנתיים ונכלא נעצר
 מהבית. בורחת היא הבחור את הסגירה שלה שאמא מגלה

 דמויותיהן על מבוססת שדמותה בעורבת־דין, פוגשם היא
 בעין- הטבע בשמורת עובדת צמל, ולאה לנגר פליציה של
 השמורה. מנהל עם נוחות, על המבוסס רומן, ומנהלת גדי

יהו אסירים על־ידי בכלא הערבי הבחור נהרג ביעתיים
מנוחה. חסרת בעולם ומשוטטת מהארץ בורחת הארה דיים

ביוגראפיץ הוא הסיפור האם •
לא.
ץ לספר הרעיון ומגיין •
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 השיר בשיר? מתאר שהוא מדהימה אשה אותה היא מי

 לו שאין אדם של דמות זארה, של לדמות אותי הוביל
כלשהו. במקום בית

 שקורה כמה פוליטית מעורכת את האם •
ץ כמדיגה

 עליתי עמוקה. פוליטית מודעות עם בן־אדם אני
 בארצות־הברית פעילה הייתי ־ פוליטיות. מסיבות ארצה

 ארצה ועליתי ויאט־נאם, מילחמת נגד בתנועת-המחאה
בשל״י. פעילה אני עכשיו מוזר. נשמע זה כמחאה.

ץ שלך הספר על הביקורות אמרו מה •
שספר מאוד *ומבטיח מאוד שמפתיע אמרו בחוץ־לארץ

 לעומת הנוכחיים. בתנאים בארץ, לאור יצא זה מסוג
 לא שעראפאת נאמר למשל, פוסט, בג׳רוזלם בארץ, זאת,
 חייב הספר את שכתב ושמי קיצוני, יותר ספר כותב היה

אש״ף. איש להיות
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