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 עם להיתקע בגילו, חשק, לו שאין רות
 שי■ וחושבים שם שלומדים הילדים
דבילי. שוט באיזה העולם את פוצצו
 לפעמים, אתכם, שלוקח זה הוא דני

 ללכת אפילו או לאיבגי, או לשופטים,
 בצלע־ הזקנים עם בירה ולשתות

 לרדיניג, החבורה את סוחב אתה בירה.
 ויורם בירמיהו, בלינצ׳י לאכול סתם או

בבית. להישאר רוצה תמיד
מדב אתם בבית, כשאתם לפעמים,

 ברור. זה בזבל, החיים החיים. על רים
 מגעילה הטוב, במיקרה הפוליטיקה,

 איך היא האמיתית השאלה אתכם.
 לעין, הנראה במסלול כי ־ מכה עושים

 אי־ סובארו, משכנתא, עבודה, של
לכלום. להגיע אפשר

 לימודי־ את שסיימת למשל, אתה,
 זה. עם לעשות מה יודע לא הכלכלה,

 לא הוא בתיכון, מורה שהוא שלך, אבא
 אם קליינטים לך שיביא האדם בדיוק
עצמאי. מישרד תפתח

ודני? שני, לתואר ימשיך אולי יורם
 אסטרונאוט. היה תמיד דני טוב, —

 בארצות־הברית, אח גם יש ליורם
 בניד בעיסקי־דלא״ניידי, כסף שעושה

 שלכם, ילדות חבר צביקה, גם ג׳רזי.
בחוץ. שנים כמה כבר מתגלגל
 בשנה נוסע הוא שאולי אמר יורם

 הוא ואולי שלו, אח את לבקר הבאה
 אם לדוקטורט, ישיר למסלול יירשם

לאוניברסיטה יתקבל והוא לו, ילך

 רגל עם כולה, המדינה כמו ארבעתכם,
בחוץ. אחת
מפה יוצאים איר •

 כל כמעט בעיה. לא זו מכאן לצאת
 אם לארצות־הברית, ויזה מקבל אחד
 או עבודה, כאן לו שיש מוכיח הוא

 במיקרים רכוש. או מקום־לימודים,
 היה כבר שמישהו אחרי קשים,

 שוב ורוצה ממושכת, תקופה באמריקה
 בעיות. קצת עושה השגרירות לנסוע,

 אין שם, מאוזרחת מישפחה לך יש אם
 פועל האמריקאי החוק בעיה. לך

 אמריקאי למכון התקבלת אם לטובתך.
 אין לנסוע. יכול אתה ללימודים, מוכר
 מפה, לצאת איך לא היא הבעיה בעיה.
 שם ולהישאר שם. להישאר איך אלא

כסף. שהתכוונת: מה את לעשות זה
לע צריך באמריקה, להרוויח כדי

 חוקי, באופן לעבוד שתוכל כדי בוד.
 המרכיבים משלושת לאחד זקוק אתה

 מיספר טוב, הכי וזה אזרחות, האלה:
 יותר קצת וזה הלאומי, הביטוח של

 בשנה סתמו האמריקאים כי קשה,
 שהישראלים הפרצות כל את האחרונה

 עטופה זר, תושב של תעודה או גילו,
המע אשראי, כרטיס כמו בפלסטיק,

 של והחובות הזכויות כל את לך ניקה
 ולהיבחר. לבחור מהיכולת חוץ אזרח,

 קארד, גרין מכונה הזאת התעודה
 היא שמו שעל הירוק שהצבע למרות
 רק ומצוי בלבד, ערטיאלי הוא קרויה

מאפ הזאת שהתעודה הדולארים על
להרוויח. לך שרת

 אין אבל כסף, עולה קארד הגרין
תש־ תמורת אותו קיבל שלא ישראלי

הרצוג נשיא
מיי של נשיא

 לא זה הדעת. על מתקבלת אמריקאית
אם־איי־טי. דווקא להיות מוכרח
להס כן, גם לו, יזיק שלא אמר דני
 בניו״יורק, שנה־שנתיים איזה תובב

 שלך, אמא על חשבת אתה ונראה.
 ועל ילדת־שואה, בתור לארץ שהגיעה

 בתור ותמיד, בפלמ״ח, שהיה שלך, אבא
 שעברה. מהמאה זקן נראה הוא ילד,
 פיתאום הוא בלבנון שהיית אחרי אבל
 רצית מבוגר, כל״כך לך נראה לא

 אבל זה, וכל המדינה על משהו להגיד
שטויות. שזה ירעת
 ודני יסע, שם, אח לו שיש יורם, אם
 או פחות יצליח, כן וגם אליו. יצטרף
 לאן יהיה לך גם כתובת. לך יש אז יותר,

ללכת.
 חי שכבר וצביקה ויורם, ודני אתה

 הרביעי פור״י. סקר זה באמריקה,
 השנה, עוד ויסע שוקל, השלישי בחוץ,
 אתם, ממתין. ואתה מהרהר, השני
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 לעורך־דין דולר אלפי כמה של לום
בנוהלי־ההגירה. שהתמחה אמריקאי,

 ישראלי כלל בדרך עורך-הדיז, את
 באמצעות בקלות, מוצא אתה לשעבר,

 באמריקה, השתקע שכבר שלך החבר
 הישראלי בעיתון מודעות באמצעות או

מפרס וכולם באמריקה, לאור שיוצא
 בשאר מפרסמים שהם כמו בו, מים

 שהקימה העבריים ערוצי־התיקשורת
 בארצות־ הישראלית הגולה לעצמה
הברית.

עיניים פקוחת הגירה #
כד הגירה, שוקל שלישי צעיר כל

 יש שני אדם לכל אפשרית. חיים רך
 בחוץ־לארץ. ועובד שגר חבר או קרוב
 איזור מהווה שהוא מזה חוץ הזה, החבר

 מקור גם הוא חדשה, בארץ רכה נחיתה
 החדשים. החיים עלי האינפורמציה

לאר־ היום הנוסע הישראלי המהגר

פקו בעיניים לשם מגיע צות־הברית
מתגל לא יודע, הוא הדולארים, חות.
 קשה לעבוד צריך ברחובות. גלים
 מעניין לא ואתה דולר, כל עבור מאוד

 המישחק, באותו כולם אחד. אף שם
מנצחים. והטובים

 ולא בני־דוד״של, לא זה הטובים
 לא ואפילו פינקס־המיפלגה, מחזיקי
 הם כלל, בדרך הטובים, מהגדוד. חברים
 הישראלי הצעיר טובים. היותר פשוט
לו. יפריעו לא רק אם טוב, שהוא מאמין

הופך אחד כל שלא יודע גם המהגר

 כמו בדיוק עניים, יש בקנדה גם
שנמ אדם הוא בקנדה העני בישראל.

 קו־העוני הקנדי. לקו־העוני מתחת צא
 לפי האחוזים, שישים קו הוא הקנדי

 אדם כל שלהם: הרישמית ההגדרה
 תחבורה ביגוד, מזון, דיור, על המוציא

 אחוזים משישים יותר ובריאות חינוך
 מעניינת, הגדרה עני. הוא מהכנסתו,

 אוכלוסיית־ישראל מרבית את שתפיל
 עניים של למיסגרת האוברדרפט מוכת

מרודים.
שאין היטב, יודע הישראלי המהגר

 הכל, יודע מכאן שנוסע הישראלי
מפה. מהגר הוא זאת ובכל
איכפת זה רמי #

 מיושביה, מתרוקנת ארץ כאשר
 אותה, להנהיג שנבחרו אותם אמורים
אר בהרבה כמו בארץ, משהו. לעשות

 על פועלים פוליטיקאים אחרות, צות
 מיידיות, שיקולים מערכות סמך

 כמו אחר, מסוג והפסד רווח הבוחנות
 פריצה פנים־מיפלגתי, מעמד חיזוק

 וגורמים כותרות, באמצעות לתודעה
בהר שנסקרו אחרים, כיבדי־מישקל

 כן, הבריטית התיעודית בסידרה חבה
ב שהוקרנה ראש־הממשלה אדוני

קומית. סידרה של באיצטלה טלוויזיה
 אחד, פוליטי גורם יש זאת, בכל

 מילולית ולוא להתייחס, שאמור נבחר,
 משמעות בעלות לתופעות בלבד,

 שלא הנשיא, הוא הזה הגורם לאומית.
לדבר. רוצה
 השני חיים #

הנצחי ועמי
השי הנשיא הרצוג, הוא ואני חיים

 הראשון חיים ישראל. מדינת של שי
 גלו־ עמי הוא הנצחי עמי וייצמן. היה

 המכהן סימפאטי אלוף־מישנה סקא,
 שם והוא זמן, הרבה כבר בבית־הנשיא

ומביא. מוציא מזכיר, דובר, מעין
 באדיבות, לי, שהודיע זה הוא עמי

 על לדבר מוכן אינו הרצוג שהנשיא
הנושא.

למה?
יום.״ כל מתראיין לא ״הנשיא

 סידרה עושים לא אנחנו גם
דם. כל כזאת

 לפיד־ שלא לדבר יכול אני ״תראה,
סוס?״

לא.
-סליחה?״

 מה שיחת־חברים. לא זאת
 לעיתון, להגיד מוכן לא שאתה

בכלל. לי תגיד אל
 על לדבר נוח לא לנשיא ״בסדר.

הנושא.״
 עצמו את רואה הנשיא האם
 העם כנשיא או המדינה, כנשיא
כולו? היהודי
 מבחינות עצמו, את רואה ״הוא

 יחס לו יש היהודי. העם כנשיא רבות,
 מהן מקבל גם והוא לקהילות, מיוחד

 ה־ את לראות צריך אתה מיוחד. יחס
 העולם. יהדות ראשי עם שלו מיפגשים

 כנשיא בעצם, עצמו, את רואה הוא כן,
היהודי.״ העם של

בפומבי, יוצא, לא הוא לכן
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מפה לצאת איך לא היא הבעיה

 יש אבל גיורדאש, של הבעלים להיות
 אותה ישחק לא הוא אם וגם סיכוי,

 ברמת- יחיה הוא מי־יודע־מה, מיליונר
 לעבודה ישיר ביחס שעומדת מיחיה

מ חשמלי, ציוד בית, שלו. ולחריצות
מא מובנים דברים הם נופש, כונית,
ליהם.

 בחברה ממש, להשתלב, סיכוי שום לו י
 יודע גם הוא לא־ישראלית. אמריקאית
 טוב אנגלית ידברו שלו שהילדים

 של הזר במיבטא ויתביישו ממנו,
 התביישו שפעם כמו המהגר, אביהם
 או היידיש, מוכת בעברית הארץ ילידי

הוריהם. של הערבית,

הגלויות? לחיסול בקריאה
שתיקה.

בעי לגיטימית, הגולה ואם
 את לתקוח יכול לא הוא ניו,

אליה? שמסתסחים המהגרים
שתיקה.
רבה• תודה
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