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 בת־ )27 (בעגה); משלם לא )26

 חיק )30 שלם; של חלק )29 קול;
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ברירה. מילת
ל----------- גי י— יבא״ אבי

לחייל טרמפ תן

יהודיו־ לא ישראלי, ״אני —<
)26 מעמוד (המשך

 יש וכאן למדינת־ישראל, מחייו יום
 הבן ואולי ובמילואים, בצבא שהיה אדם
 הוא לא! אבל בלבנון נכה נעשה שלו

נפולת־של־נמושות!
 זו שם מדברים? אנחנו מה על אז

 הבינלאומי, היהודי העם של המושבה
 במרכז, גר אני אז אם־המושבות. זו וכאן
בסניף. לגור צריך לא אני

 אחרות. מסיבות גם מורכבת השאלה
 ובניגוד הארץ, יליד אני שלי, במיקרה
 החלק הם הארץ שילידי אחרים לעמים

 ההיפך. זה במדינת־ישראל שקובע,
 שמדינת־ישראל נדמה שכבר פעם בכל

 חדש גל בא בניה, של למדינה הופכת
 שמתעוררת או הכל. את ומשנה

 לפי לפעול אותנו שמאלצת סיטואציה
 המגוחכת התיזה למשל, אחרים. תנאים

 להפריד אי־אפשר שבישראל האומרת
 היהודים כי מהמדינה, הדת את

 זו לכך. יסכימנו לא האמריקאיים
 הפרדה יש כאן כי מוחלטת, שטות

 היהודים כאן ממדינה. דת של מוחלטת
 בבתי־ שיתפללו בכלל מסכימים לא

 נסע כשרבין אחרת: דוגמה או הספר.
 בבניין שם והתארח לארגנטינה,

 שם חדרי־העינויים, היו שלו שבמרתף
 ״מה אמרו: הם ואחר־כך טימרמן. ישב

 מסכנים אנחנו לעשות? יכולים אנחנו
 מדינת־ ,כלומר היהודי״. הציבור את

 במישטר עצמה את קשרה ישראל
 אז היהודים. על להגן כדי הארגנטיני,

 אם יקרה מה שלך! לשאלה חוזרים
 כציבור, היהודים אנטישמיות. פה תהיה

 ה־ במישטר תמכו ומדינת־ישראל,
הארגנטיני. שיעבוד

ברית־המועצות. אחרת: דוגמה או
 יהודים. מיליון וחצי שניים יש שם

 אדמתה על מקימה מדינת־ישראל
 וכל אנטי־סובייטית, תחנת״שידור

 נגד פועל בעולם היהודי המימסד
 לגורל הדאגה איפה אז ברית־המועצות.

היהודים?
 והריחוק כאן, שלך החיים •
 לזה קשורים לא מהארץ, שלד
 כארץ, שורשים לד שאין

. שם? התחתנת לא שמעולם
 הדוגמה את תראי מוחלט. קישקוש

 שהיא לפני איתן. רחל של ההפוכה
 לא זה כאן. גרה היא — התחתנה

קשור.
 לקכל יכולת רצית, אילו •

אמריקאית? אזרחות
 מיוחדת ויזה גם לי יש בבוקר. מחר

 לחברה, שלי הגדולה התרומה על
 האמריקאית. ולתרבות לכלכלה

 בגללו כזו. ויזה היתה לאיינשטיין
 את קיבלו מאז מיוחד. חוק הוציאו
 אחד ואני איש, 500 רק הזאת הוויזה
מהם.
עשיר? אתה •

 כן. — ישראליים במושגים
 יש כאן לא. — אמריקאיים במושגים

 חצי אגב, מיליונרים. מיליון חמישה
 חיים האמריקאיים מהיהודים מיליון
 — מיליון חצי לקו־העוני. מתחת

 נחשב האמריקאי היהודי כשהמימסד
 כל מייצגים היהודים כל ואת עשיר,

והאחרים. הביאלקינים
 את מכר היהודי המימסד לדעתי,

 טובות־הנאה. תמורת מדינת־ישראל
 לאדמיניסטרציה המדינה את מכרו הם

 והאדמיניסטרציה האמריקאית,
 ביותר הטוב הקונה היא הנוכחית

 אנטישמית, היא כי להיות, היה שיכול
 היהודי שאת זה שלה והאידיאולוגיה

לקנות. אפשר
 אותם מעריך לא אתה •

במיוחד?
אותם. להעריך יכול לא אני
 שלעיתים יודע אתה •

 יש זכות איזו אומרים: קרובות
 אתה אם הארץ, על לדבר לד

פה? יושב
 זה ראשונה. ממדרגה קישקוש זה

 איזו הרבינוביצ׳ים. של הדוגמה כמו
 לא? ולשני לדבר מהם לאחד יש זכות
 זכות דמוקרטית ובחברה ישראלי, אני

 האזרח ואם האזרח, של היא ההכרעה
 ולהישאר בניו־יורק לגור רוצה

המוחלטת. זכותו זו ישראלי,

שאנחנו אומרים בארץ •

 את משרתים ואנחנו סובלים,
 לא האלה והיהודים המולדת,

כלום. עושים
 הרי דבר? כזה להגיד אפשר איך
 שהיהודי בבית־הספר למדנו כולנו
 עצמי את מקריב אני בגולה. סובל
 הזמן כל אנחנו פה. נמצא שאני

לציון. מתפללים
 זו אירוניה, בלי — עניין עוד יש
 לנו, הרב לצערי חשובה: שאלה

 ארץ־ על שחולקים לאלה באופוזיציה,
 פנים בשום לנו אין השלמה, ישראל

 הפטריוטית הפריווילגיה ואופן
 בחוץ־ להיות רשות — יש שלמדינה

לא. ולנו — לארץ
שוב? להסביר יכול אתה •

מסים ישראלי
עצמי!״ של השליח -אני

 רשות יש שלמדינה הזו החלוקה
 שגרירויות, בצורת בחוץ־לארץ. להיות
 — וכו׳ ומוסד יהודי ומימסד וקק־ל

 יש בארץ. להיאבק צריכה והאופוזיציה
 מוסדות להקים לאופוזיציה הרשות כל -

 את לקדם כדי ונציגויות מקבילים
 במיסגרת שהן בתנאי שלנו. המטרות

והדמוקרטיה. החוק
 עצמך את רואה אתה •

כשליח?
 השליח להיות יכול אני אבל לא,

 זה מה הדמוקרטיה. זו עצמי. של
 שאנחנו להגיד יכול אני שליח?

 עשה מאיתנו אחד כל כי פטריוטים,
■ ■ ■משהו.
 במה מעורה יותר אתה •

 במה מאשר בארץ שנעשה
פה? שנעשה

 שנעשה במה בכלל מעורה לא אני
פה? לי יש מה פה.

 עיתון פה קורא לא אתה •
יום? כל

 לא החלטתי הרי אני אבל קורא. אני
 אז האמריקאית, האזרחות את לקחת

 לא ואני מיפלגה בשום פה חבר לא אני
הפוליטיים. בחיים כאן מעורב
 אך התחתנת לא למה •

פעם?
 שצריך בארץ חוק יש חובה? זו מה,

ורבו״? ״פרו בחוק: כתוב להתחתן?
ילדים? לך אין •

לא.
למה? •

התחתנתי. שלא מפני
 גם ילדים לעשות אפשר •
להתחתן. בלי

 אני ילדים. לי שאין חושב אני אז
שלי. הבן שהוא אחד אף מכיר לא

בחירה? מתוך זה •
 הזה הראיון את מנהלים אנחנו כן.

 שלה מהציבור גדול שחלק במדינה
 יצא. לא מאוד פשוט זה נשוי. לא הוא

 מערכת־יחסים יש אדם שלכל כנראה
 אני להתחתן. מוכרחים כולם לא משלו,
התחתנו. שלא אנשים הרבה מכיר
הזמן? כל לבד אתה •

 לא פעם אף אני חברתי, יצור אני
 רק פה נמצא אני הרבה, נוסע ואני לבד
בשנה. יום 150

 החיים על מדברת אני •
 וחי לבד גר אתה האישיים.

לבד?
 חיים לי יש אבל השנים. כל כן,

זמן. לי חסר אפילו מלאים.
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