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 לעברית. מספרדית מתרגם בארץ למצוא
מאוד. קשה שפה היא עברית
 בשטחים אי-פעם ביקרת האם *

? הבכושים
 כמה אותי הזמין דן אורי העיתונאי לא.

 לעשות. מה ידעתי לא ואני פעמים,
 תחזיק יהודית שמדינה לכך מתנגד אני

 כשאני מאוד רע מרגיש אני שטחים.
 נלחמים ישראליים שחיילים כך על חושב

בטל שראיתי כמו אזרחית, באוכלוסיה
 שישראל מאוד, כואב כואב, זה וויזיה.
 מקבל אני תוקפנית. כל־כך להיות צריכה
 נעשים הכבושים בשטחים שגם מידע

 בארגנטינה. כמו בדיוק מינהליים, מעצרים
סיבה. ובלא אישום בלי יושבים אנשים
 מינה־ מעצרים מתרצים איך *
בארגנטינה? דיים
ביטחוניות. סיבות שיש אומרים הם
 ׳טישראד כך על דעתך מה *

 עם דיפלומטיים יחסים מקיימת
ארגנטינה? כמו מדכאת מדינה

העיקרית. הבעייה אינה זו
 שישראל המחיר מהו לדעת רוצה הייתי
 הדיפלו־. היחסים קיום תמורת משלמת
 מחיר מהו לדעת רוצה הייתי מטיים.

מת לא שהישראלים חושב אני השתיקה.
 בטוח בעצם, אני, הגולה. ביהדות עניינים

בכד
 יהודי כגורל מתעניינים הם *

כרית־המועצות.
 אלמנטריים, דברים יש כך. הושב איני

מתעל פשוט בישראל מידע. מסירת כמו
 מזמן לא ארגנטינה. ׳יהדות מגורל מים

 יהודי אלף 350ל־ היסס על דו״ח פורסם
 פורסם לא אפילו הדו״דו — ארגנטינה

ב באנגלית, כתבות כך על היו בארץ.
 לא מהן אחת אפילו בספרדית. צרפתית,
למה? בארץ. פורסמה

 שבגללה הסיכה מאותה אולי *
 לפרסם שלא צ׳חנוכר ממך ביקש

מאמריך? את
 חושב ואיני אותו, מאשים לא אני לא.

היש אתם, במישרד־החוץ. קשור שזה
לכם. איכפת לא ראלים,

 איך סיפור התפרסם טיימס בניו־יורק
 ככלבים. לנבוח יהודים הכריחו הארגנטינים

 לכם. איכפת לא כי פירסמתם? לא למה
 דברים שני — יהודים והם ישראלים אתם

 עמודי־ שני עם יצא טייטס הסאנדיי שונים.
 אפשר בארגנטינה. היהודים מצב על ענק

 לכם אבל בסטיטצקי, העיתון את לרכוש
למה? איכפת. לא

 אני הישראלים. את להבין מנסה אני
 לא אבל להבין, מנסה ישראל, את אוהב
 לא עדיין •שהמדינה בגלל אולי מבין.

 אחד בדבר אבל יודע. לא אני מעוצבת,
סולי רגיש אין לישראלים — בטוח אני

 אפילו בעולם. היהודי העם עם דריות
 בגי־ברית של למניעת־השמצה הליגה

 העצורים היהודים על חוברת פירסמה
 למה? פורסם. לא זה בארץ בארגנטינה.

יודע. לא אני
 לעזרה והזקוק בישראל המתגורר יהודי

בארגנ למישפחתו מה דבר קורה כאשר
בלונ אמנסטי לאירגון לפנות נאלץ טינה,

 יכול שהוא מוסד או מקום שום אין דון.
בישראל. אליו לפנות
 הישראלים את מאשים אתה *

 של כגורלם מתעניינים שאיגם
אר יהודי מדוע ארגנטינה. יהודי

ועוז קמים אינם עצמם גנטינה
מחכים? הם למה בים,

 שאף משהו זה עוזבים אינם הם למה
 למה את: לי אימרי אבל מבין. לא אחד

 לעזוב? להם אומרת לא ממשלת״ישראל
 הסוכנות הישראלית, הממשלה !להיפך

 אומרים: היהודיים והאירגונים היהודית
סכנה. אין

כטיפ־ מספר אתה זאת, וככל *
מע על גלוייה, אנטישמיות על רך

 יהד היותר כשל יהודים של צרים
 הנאציזם את מזכיר זה מצב דים.

עוז לא היהודים מדוע כגרמניה.
? אותם לימד לא הנפיץ האם בים,

 הזמן, עם יעבור שזה חושב תמיד אתה
 לכן לנצח. יימשך שזה מאמין לא אתה

 אבל ולהתריע. להזהיר צריכים המנהיגים
 סכנה, שאין אומרים היהודיים המנהיגים

הקלה. הדרך זו כי — מאמין ואתה
 לנוסחה מצויינת דוגמה היא ארגנטינה

 יהודי היהודית, האנאליזה לפי הציונית.
 לעלות צריכים הם בסכנה, הם ארגנטינה
 שהציונות ההוכחה היא ארגנטינה לישראל.

בארץ- היהודים של מקומם — צודקת
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והרגו. תסגורה הדלת דרך באש דימיטרסקו ראול עליו פתח — להיכנס וביקש כשוטר

ם!״ כלו
 משבר כשיש טוב, כמה חשוב לא ישראל.

 הטימר״ הגרייברים, —■ אשמים היהודים
 אריה למה לי: תגידי אז הלוגים. מנים,

 עיניו את לפקוח לא למד, ? שותק דולצ׳ין
היסטוריה? מבין שאינו מיסכן, יהודי של

 לך יש בעצמך, שם היית *
 עכר מה שראו קרובים ידידים
אח ועל כני־מישפחתך על עליך,

 אתה איך שם. נמצאים שעדיין רים
? זה את מסביר

 היהודים, אנחנו, אולי הסבר, אין אולי
לאנטי זקוקים אנו אולי חולים, אנשים
 עם־ אנו אין אולי להתקיים, כדי שמיות

 איך אחרת — חולה עם אלא הבחירה
 בורחים שאיננו זה את להסביר יכולה את

 אחרת עובד היהודי המוח סכנה? כשיש
 לא שזה מאמין הוא אנושי, מוח מכל

אחר. למישהו רק אלא לו יקרה
 לא מכינה, אני בארגנטינה, *

? כסכנה היהודים רק
נכון. זה
 רק מתריע אתה כך אם למה *

? בארגנטינה היהודים מצב על
 את אותי שאל אקונומיסט הלונדון גם

 כמו בדיוק לד אעשה ואני השאלה,
יהודי. אני כי לו: שעניתי

 ואני שאלות, שתי לשאול רוצה אני
עליהן: לי לענות ינסה הזה שהעולם רוצה

ב ביותר הגדולה היהודית השערורייה
 שערוריית היא האחרונות השנים עשרים

 בעולם היהודיות הקהילות כל גרייבר.
 ממשלת־ בגללה. גדולה בושה הרגישו
 אינה גרייבר שמישפחת יודעת ישראל
 אורגנה שהשערורייה יודעת היא אשמה,
 על לכסות כדי הארגנטיני הצבא על־ידי
 ישראל ממשלת למה אז אחרות. בעיות

האמת? את ומספרת הצהרה מוסרת אינה
 הישראלית הממשלה אם :שניה שאלה

דיפלו מטעמים זאת לעשות יכולה אינה
 את מייצג שאינו הפרלמנט, מדוע מטיים,

עושה.זאת? לא הממשלה,
 חבר־הכנסת ידי על רואיינו; *

 לא מדוע כ״צוותא״. אולמרט אהוד
הזו? השאלה את אותו שאלת
 לי ועונה יהודייה כך כל את למה

 נסי שאלה, אותך שואל אני ? בשאלה
לחשוב.

 לפרשת כקשר תשובה לי אין *
 חברי- יש כי יודעת אני אך גרייבר,

 אסירי־ציון למען הנלחמים כנסת
ככרית־המועצות.

 ובארגנטינה כן בברית־המועצות למה
 נלחמים הם האם זה? על חשבת לא?
? הקומוניזם נגד או היהודים בעד

הקומוניזם. נגד *
מהיהודים, להם איכפת לא כך. בדיוק

בקומוניזם. נלחמים הם
 לכבוד כאן זוכים אסירי-ציץ *
 לישראל בא מנדלכיץ׳ כשיוסף רב.

 לכבודו, אדיר פסטיבל כאן נערך
 כשהוא מביכה. בשערורייה שלווה

 נשיא- אורחיו כין היו התחתן
 גם האם וראש־הממשלה. המדינה

 ה■ מצד שכזה לכבוד זכית אתה
הישראלי? מימסד

 פקידים שני לי חיכו בשדה,־ה,תעופה
 המנוח, אלון ויגאל מישרד־החוץ, של

מסיבה. לכבודי ערך
ידך? את לחץ בגין האם *

ובגין עין־שמר, בקיבוץ בני אצל הייתי
 בקיבוץ: זה איך יודעת את אבל טילפן.

 בחדר הטלפון את הרימה צעירה ילדה
 שמר לה אמרו מדבר. מי ושאלה האוכל

 טימרמן. את רוצה ראש־ד,ממשלה, בגץ,
 טימרמן. את רואה לא אני :אמרה היא

תימסרי אותו תיראי אם :לה אמרו
 יומיים אחרי טילפן. שראש־ד,ממשלה לו

בי אותי. להשיג ניסה שבגין לי מסרו
 ולמסור לקדישאי לטלפן מחבר קשתי
 הצליח לא שראש־הממשלה מצטער שאני

בטלפון. אותי להשיג
? מאז איתו נפגשת האם *
איתו. לדבר מה על לי אין
 מדוע, אותו תישאל אולי *

הצ מוסרת אינה ממשלת-ישראל
? גרייכר כעניין הרה
 טעם אין עיתונאית? או יועצת את
 המצב מה יודע הוא — איתו לדבר

 זמן .1976ב־ שם היה הוא בארגנטינה.
 נסע הוא כראש־ממשלד, שנבחר לפני קצר

בסכ ארגנטינה שיהודי ואמר לניו־יורק,
 לחלץ כדי אוניות לשלוח ושצריך נה,

 כראש־ממשלה נבחר שהוא מאז אותם.
מים. פיו ממלא הוא

האמת, את אומרים לא אנחנו למה
 ממשלת־ שמשלמת השתיקה מחיר מהו

יודע. לא באמת אני ישראל?

קולות־גב־ צעקת־אשה, רור־יריות,
 תריסי־חלון קול !בודדות ויריות רים

 צרור ואחריהן בודדות יריות שוב מתנפצים,
 שהחרידו בדיוק, זה בסדר הרעשים, אלה —
 מכיוון עלו הם החשוך. דיממת־הלילה את

גרו את דימיטרסקו ראול כלא שבה הדירה
אורנה. שתו,

 בהישמע שהתחוללה הדראמה, של שיאה
לפנות 2.12 בשעה התחיל אלה, קולות־ירי

בלבד. דקות כמה ונמשך החמישי, יום בוקר
 התבצר שבו בבניין, נמצאו עת באותה

 אברהם ניצב אורנה, אשתו, גם דימיטרסקו,
 יהודה אורנה, של אחותה ובעל תורגמן

בן־צורי.
שוט גם גדשו הבניין את הם. רק לא אך

ש (ימ״ם) מיוחדת ללוחמה מהיחידה רים
 לדירה. לפרוץ כדי למקום במיוחד הוזמנו

במכשיר־הקשר לוחמי־היחידה כשהודיעו
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