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 שום של לאלה דומים ואינם עצומים,

 העשירה אמריקה מערבית. מדינה
 מכל מהגרים משכה, תמיד מושכת,
העולם.
 לא־אמריקאית אוכלוסיה סוגי שני

 המהגרים לארץ עצמם את מנתבים
 האוקיינוסים. שני בין שנוסדה הענקית

ל המנסה מוכת־רעב, עניה, אוכלוסיה
לי סיכוי ולהעניק חייה תנאי את שפר

 נרדפת, ואוכלוסיה השני, לדור לדים,
 אזרחי־העולם שאר כל אידיאולוגית.

להגר. רוצים אינם
 נהג־ כמו בדיוק הצרפתי, המהנדס

הבל וסוכן־הנסיעות הלונדוני המונית
 יותר מרוויחים שבאמריקה יודעים גי,

 יש הנוסף לכסף אבל סוד, לא זה כסף.
 ממהר לא חופשי אדם שאף מחיר

נוכרי. זר. להיות לשלם:
 בלי כמעט זאת שעושים היחידים

שהיש נדמה הישראלים. הם היסוס
 רבה בקלות לוותר מוכן הצעיר ראלי

 שהוא למרות בית, טיבעית, שייכות על
רדוף. ולא רעב, לא

 לתכונות להגירה הדחף ייחוס
 ואז תורת־גזע, הוא יהודיות גנטיות

צדק. שהיטלר להיות יכול
 לתורות להסכים לא גם אפשר

שהח הרייו־בו־אלף־השנים של המדע
 אינם אנשים אם .12 בקושי מעמד זיק

 הם תורשתי, מיבנה בגלל פועלים
 השיטה חברתיים. תנאים בגלל פועלים
 התנהגויות, מחשבות, להם מכתיבה

נכון. גם כנראה, זה, פעולה. צורות
 עושה שבתל־אביב מונית נהג אותו

 לקחת מואיל הוא כאשר טובה לך
 עצמו את קורע מקום, לאיזשהו אותך

 מרוויח, הוא שם בניו־יורק. מאוד יפה
 כאן, מרוויח שהיה כמו בדיוק אגב,
 שם. עובד שהוא כמו עובד היה אילו

 במנהאטן המונה של ההתחלתי המחיר
 אחרי ובתל־אביב, סנט, 60ו־ דולר הוא

 תהיה, שתיכף ההעלאה ולפני הפיחות,
 התל־אביבי עורך־הדין .30ו־ דולר הוא

 מפרסם בניו״יורק עכשיו העובד
 אליך לבוא מוכן שהוא שלנו, בישראל

 שום ממך לדרוש לא מוכן והוא הביתה,
 תביעת־ למשל, לך, יש אם תשלום,
נזיקין.

אחרת. בסביבה האנשים, אותם
 ש־ מפני מכאן, מהגר הישראלי

 אותו דוחף שלו הסביבתי המיבנה
 קובעת הסביבתי המיבנה את להגירה.
 מדינת בישראל, אותו. שבנתה השיטה
 ייחודית שיטה נבנתה בעצמה, הגירה

 את המרוקנת שיטה מייסדיה, על־ידי
 שמקרין בשיטה החלק מיושביה. הארץ

 לארץ ויחסה האוכלוסיה פעולות על
חוק. הוא שלהם,
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 והחול, הסלעים מופשט. מושג
 המחכים ארץ. רק הם והים, העצים

 המופשטים הרעיונות עוברים שדרכם
 תושביה את תוחמים בארץ, ונקווים

 מערכות הם חייה, אופי את וקובעים
 להגר לך שגורם החוק שלה. החוקים

 זה את יודע אתה אם בעיות, בלי מפה,
 חוק זהו אמריקאי. חוק איננו לא, או

השבות. חוק לו וקוראים ישראלי,
 חוק־יסוד, לא אפילו השבות, חוק
 בך דויד בידי ונחתם ,1950ב־ שנחקק
 הכרזת על גם שחתום אחד אותו גוריון,

 ההתייחסות אופי את קבע העצמאות,
למדינה.

לישראל. לעלות זכאי יהודי כל
 והסעיף השבות, חוק נפתח ככה

 רוג־ שבגללו שלו, לכאורה הבעייתי
 שקובע זה הדתיות, המיפלגות שות

 יהודיה לאם שנולד מי כל הוא שיהודי
 שבו, הרביעי הסעיף רק הוא נתגייר, או

 בישראל הדתי המימסד באיחור. ונחקק
 ״כהלכה' המילה את להוסיף רוצה
 את לערב ומנסה נתגייר, המילה אחרי
 על פנים־כנסייתי בריב המחוקק הגוף

היהו הזרמים בין הדתית, המנהיגות
משמ שום אין בארצות־הברית. דיים
 מכל כי הזה, בחוק לעלייה עות

ליש עלו האנגלו־סאקסיות הארצות
 אלף 60 רק המדינה, קום מאז ראל,
 החוק עם שלך הבעייה ירד. הרוב איש.
שלו. המהות היא

מיל שאר כל כמו מארקס, גרוצ׳ו
 היה לא בארצות״הברית, היהודים יוני

 כר כדי עד נחות למועדון להיכנס מוכן
 מד היא ישראל כמוהו. אחד שיקבל

 אחת, מדינה בעולם אין שכזה. עדון
 שמעניקה שתהיה, ככל ונידחת ירודה

 שמוכן יהודי לכל אוטומטית אזרחות
 שלך. מהמדינה חוץ אין, אליה. לבוא

ישראל.
 המסר, את קלטו המערב יהודי
 אפשר תמיד בהמוניהם. שם ונשארו

 אם רע. מה בינתיים, לארץ. להגיע יהיה
 יכול שאני אומרת ישראל מדינת

 מאה אני אז באמריקה, להישאר.ציוני
 לשלוח אפשר בינתיים בסדר. אחוז

 שתקבל החולה, הסבתא את לארץ
 השבות, חוק מכוח ישראלית אזרחות
 הסוציאליים השירותים מכל ותהנה

 יש. מה מיליונים. עולים שבאמריקה
 טוב זה. את להם משלם אני ממילא

 ליהודי מעניקה ישראל כי מדינה, שיש
 לכל כמו בדיוק ארץ־אם, אמריקה

אחר. אמריקאי
השי את שבנה הישראלי, המימסד

הקשר את מעודד לתוכה, והזדחל טה

ת עם נהנים דרושים  טוב במצב מכוניו
 לפרטים בעיר. סרוויס בקאר לעבודה
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משכורת שיגרתית, לא לעבודה עובד דרוש

שלנד ב״ישראל מודעה
רוצה. שאתה עבודה איזו

׳* באמריקה

 מתחיל זה האמריקאית. הגלות עם
כמנ עצמו את הרואה בנשיא־המדינה

 באחרון ונגמר כולו, היהודי העם היג
 ' מהתחייה, הפטריוטים הכנסת חברי
 לסיבוב־הרצאות סירבו לא פעם שאף
המא הקהילה חשבון על חוף אל מחוף
רחת.

 *< מקשיב אומר, אתה ככה, זה אם
 אז שנים, 37 מעליך שמרחף לחוק
 לך משדר מזה, יותר מפה. לזוז מותר
 הכל, מבין שתמיד זה הפנימי, הקול

 כדי אחרת. להיות צריכה שלי הזהות
 שם. להיות צריך אני פה, אצליח שאני
 ממצבי. טוב בכוח האזרח של מצבו

 מי טיפש לנסוע. כדאי לנסוע. אפשר
 חוק לחזור. אפשר תמיד שנשאר.
 גם אוטומטית אזרחות מאפשר השבות

 של תוצאה יהיה הוא אם גם שלי, לנכד
 ככה לא״ישראליים. לאזרחים נישואים

 את המיבנה מתרגם וככה החוק, אומר
 עם כבר אתה חברתית. לנורמה החוק
בחוץ. אחת רגל
ר ,ם • א ש שנ

המ יחס את שטבע השבות, וקח:
 העשירות, היהודיות לגלויות דינה ן

 להגירה לגיטימציה בפועל, והעניק,
 שנים חמש .1950ב־ חוקק ההמונית,

 אחרי שנים 53 גם אבל אושוויץ, אחרי
 היהודים. מדינת את כתב שהרצל

 עם השתלב במהותו, לא־ציוני החוק,
אחת. בעיה רק נשארה השיטה.

 שאינה_ מישראל, ההגירה
 כאקנן אלא כבגידה, יותר
 משפ עצמי, מימוש אחד,
, , מפה. שתיסע להיות יכול

^3שפיתאו להיות יכול שלא.  ד׳
 את לממש רוצה אישית, שאתה,
 סביב, תביט אתה לא־מהגר. של במצב

 כולם' הרוח, נשא כולם שאת ותראה
 שבו במקום החלום, גבולות האור. סחף
 המהגר של החלום לך. נחסמו חי, אתה
 תרצה אתה שלך. החלום לא הוא

 שתוכל היחידי והדבר משהו, לעשות
 של שנים מאה את לקחת הוא לעשות
 דרום- של מופת יצירת בדידות,

 השורות את ולקרוא מארקם, אמריקאי,
 הקסם ספר את שמסיימות האחרונות,

 שבספר כזה, שלגזע ומסבירות הזה,
 יותר ניתנת לא בואנדיה, לו קראו

האדמה. פני על אחת מהזדמנות
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