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:נחירה אמיל

הכיבוש! עם ישלימו לא

סימ שעבר בשבוע התקיים בן־גוריון באוניברסיטת
המר השאלה השמונים. שנות שנושאו בינלאומי פוזיון
 מהוות השמונים שנות האם היתה הסימפוזיון של כזית

לאופטימיות. או לדאגה מקור
 נח׳לה, אמיל היה בסימפוזיון המשתתפים אחד
במרי סנט-מרי מאוניברסיטת החברה למדעי פרופסור

 ישראלי, ערבי הוא נח׳לה פרופסור ארצות״הברית. לנד,
שנים. 21 לפני לארצות-הברית שהיגר הרא ביקורך זהו האם נח׳לה, פרופסור $

מכאן? שהיגרת אחרי כישראד שון
המער הגדה על מחקר עשיתי בעבר. כאן הייתי לא,

מחקר?־ שד סוג איזה *ועזה. בית
 הערבית ההברה התפתחות על מחקר־שדה היה זה

הכיבוש. שנת ,1967 מאז הכבושים בשטחים ?־ כמחקרף אליהן שהגעת המסקנות מהן *
להגדרה זכות להם שתינתן רוצים השטחים ערביי

 יקחו לא ולעולם יסכימו לא לעולם הם לדעתי, עצמית.
 פלשתינית מדינה ולא אוטונומיה לא אחר, בהסדר חלק

 בן־חורין, כעם בזכותם להכיר דורשים הם ירדן. ברשות
 כמוחזקים עצמם רואים הם משלו. מולדת לו שמגיעה
 לדעתי לכך. יסכימו לא ולעולם זר׳ שילטון על־ידי

 יימצא שלא ועד הכבושים, בשטחים התעוררות כעת חלה
 השמרים. על ישקטו לא הם בו, רוצים שהם פיתרון

לעולם. לכיבוש יסכימו לא שהם בטוח בפרו או כערכי לי אומר אתה זה את $
החברה?־ למדעי פסור

כתי ולצורך עבודה לצורך מחקר עשיתי לך, אמרתי
 הכבושים, השטחים ערביי בנושא מומחה הפכתי ספר. בת
המדעי. מחקרי תוצאות את לך אומר אני

!למישפחה לא למדינה,
 אפס עד מלא ב״כסית״ הצהריים. אחרי השישי יום
 מוקף המידרכה, על בחוץ, יושב נתן אייבי מקום.

טופ כולם לפחות. רוקנרו׳ל כוכב כמו מעריצים עדת
 השלום. ספינת בגורל מתעגיינים השכם, על לו חים

 משגעים ימים שני עבור נשיקה לו מעניקה אני
 ששידרה שלו, הרדיו תחנת עם שעבר בשבוע שביליתי !
 מבקש מישהו החיפושיות. של תקליטים הפסק ללא ו

מלן. כמו מרגיש אייבי שוקולד. ממנו
 האם השוקולד?־ עם קורה מה אייבי, •
פולין?־ לילדי בכר הגיע הוא

 לקנות פשוט יותר היה הסתבכתי! איך תשאלי אל
 מסתבר כעת משם. אותו ולשלוח בגרמניה השוקולד את
דולרים. אלפי מאות לי יעלה לבד שהמישלוח לי  כאמת כציכור? היענות היתה האס @

? פולין לילדי שוקולד חפיסות הכיאו
 בעיקר היתה. אבל מי־יודע־מה, לא היענות היתה

 באמת להם פולין. יוצאי או חדשים עולים מקרב היו
 תחנת את לסגור ברצינות מתכוון אתה •איכפת.
השלום?־ ספינת את ולמכור הרדיו
 בן־אדם אני ? צחוק עושה שאני חושבת, את מה
 נוסע אני ואחר־כך בינואר 1ה־ עד משדר אני רציני.

לחוץ־לאדץ.
- ?־ הארץ את עוזכ אתה בלומר, •
 להמשיך מוכרח אני אבל עוזב, שאני אומר לא אני

מקום. מאיזשהו שלי הפעילות את
לאחרים. גם לאשר יצטרכו מהחור, לשדר לך יאשרו אם •

זה. את יודעים והם ממילא, מהחוף משדר אני ?־ מהספינה לא ?־ מתל-אכיכ משדר אתה •
בתל-אביב. שלי מהסטודיו מאוד הרבה משדר אני
 שלא למה עניין? עושה אתה למה אז 9

? הלאה גם כך תמשיך
 חוק יש אם חוקי. באופן לשדר רוצה שאני מכיוון

י לאייבי מיוחד חוק יהיה שלא למה לאייזנברג, מיוחד ?־ לכולם שווה חוק יהיה שלא למה •
כמו תנאים לתת יסכים עוד מי שיהיה. בבקשה,

 חצי- ברווחים להתחלק מוכן אני ? לממשלה הצעתי שאני
 הרדיו ואת הספינה את מוריש אני הממשלה. עם חצי
למדינה. לי שיש מה כל ואת  שרונה בתך — שלך המישפחה עם ומה •

?־ ונכדיך
 שלי הבת שהיא בגלל רק יותר להם מגיע למה

ליי הנכדים והם  פריבילגיות. אין שלי למישפחה ש
 הסבא אני בשבילי. היינדהך זה שלך והילדה שלי הנכדים

 למישפחה כולם. של האבא ואני בעולם, הילדים כל של
 מוריש אני אחר. אחד לאף מאשר יותר מגיע לא שלי
למדינה. רכושי את

 פלאטו שמואל לשעבר לחבר-הכנסת לדאוג צריך לא
 חגג האחרונה בשבת תודה. טוב, מרגיש הוא שרון.
 שבסב־ המפואר בבית היפה. אנט עם נישואין שנות עשר

 חברי־ כל אנונימיים. כולם כמעט רבים, אורחים היו יון
:פלאטו את שאלתי באו. לא שהוזמנו והשרים הכנסת  חבר- אפילו כמקדם שאין קרה איך •
אחד?־ כנסת
 כשאתה ביקרך. רוצים כולם למעלה, כשאתה זה. ככה
 התנהגות שזאת חושבת את ממך. מתעלמים כולם למטה,
הליכוד. עם הצבעתי תמיד בסך־הכל ? חברית ?־ עכשיו עושה אתה מה לך. הדואגים יש $
 36 לי יש עסקים. עושה אני לי. לדאוג צריך לא
אותן. לקדוח מתחיל ואני בטכסס, נפט בארות  יו• אר ג׳יי כסיגנון אותה משחק אתה 9
?־ מדאלאס אינג

רז מג׳יי מקסים יותר שאני חושבת לא את א  חוזר לא אתה מרוצה. אתה כך, אם $
?־ לפוליטיקה

לפוליטיקה. לחזור שלא יכול לא אני מדוע?־ •
היהודית! התרבות את אוהב שאני מכיוון ?־ בכנסת כמיטבה מתגלמת והיא •

 אני הכנסת, על מדבר לא אני אותי. הבנת לא לא,
 משהו לתרום משהו, להוסיף מוכרח שאני זה על מדבר

זה. בלי לחיות יכול לא אני בדמי■ זה לתרבות. לפוליטיקה. לחזור מתכוון אתה בלומר, •
פצצה. כמו אחזור אני שנים ארבע בעוד כן, אז?־ עד תעשה ומה •
 עסקים. אעשה אני אעשה? מה אומרת זאת מה
כסף! הרבה צריך פוליטיקה בשביל
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