
סיכה? של ראש על לרקוד־ יכולים מלאכי□ כמה

יהודי? ץ^יהו
יודע. אינני

לי. איכפת לא גם זה
 — ויכוח־סרק הוא זו שאלה על הוויכוח

 בשעה הלא־נטן, הנושא על הלא־נכון הוויכוח
הלא־נכונה. בזירה הלא־נכונה,

יהודי? ץ^יהו
 כתכלית: פשוטה הכבירה התשובה (!)

יהודי. להיות שרוצה מי הוא יהודי
 מי כיהודי, שמזדהה מי יהודי, להיות שרוצה מי

יהודי. בו רואים ששונאי־היהודים
נוגע? זה למי

 הרי — רוצה בלבד. עניינו זהו עצמו. לו רק
יהודי. איננו — רוצה אינו יהודי. הוא

 מתנהג אינו יהודי. הוא הרי — כיהודי מתנהג
יהודי. איננו — כיהודי מזדהה ואינו כיהודי

 לא כלל — בלבד הפרטי עניינו שזה ומכיוון
הוא. יהודי איזה לזולתו חשוב

רו שיהיה. דתי? יהודי להיות רוצה
 יהודי שיהיה. חלוני? יהודי להיות צה

 קונסרווטיבי, רפורמי, אורתודוכסי,
שיהיה. — אתיאיסטי משיחי,

 למדינת־ישראל? נוגע זה כל ה ־
יודע. השד 1̂

הש סביב הזאת ההתרוצצות את רואה כשאני
 מצד לא אך האם, (מצד יהודיה סבתא של אלה
מבחילות. אסוסיאציות בי מעורר זה האב)

 אנשים התרוצצו שבה בעולם מדינה היתה כבר
 שבה מדינה וסבתא. סבא על אישורים להשיג כדי

 דנה גורלות, חרצה והסבתא הסבא של היהדות
נישואין. מנעה למוות, אנשים
 חוקי־ שלטו שם הנאצית. בגרמניה היה זה כך

 בבואו בס״ס, בכיר קצין עשוי היה שם נירנברג.
 לפתע לגלות הבלונדית, בחירת־ליבו את לשאת

 — יהודי דם של טיפה זרמה סבתו בעורקי כי
עולמו. עליו חרב ובכך

 הגיעה אין־ לזה? אנחנו הגענו איך־
 מדינת־קורבנות■ מדינת־היהודים, לזה ־

 חוקי־ניר־ למעין הגענו איד הנאצים?
הפוכים? נברג
הד אותו לא שזה ויגידו יקפצו כאן יודע, אני

לשינוי. ניתן שלא גזע, של עניין היה זה שם בר.
 ליהודי גוי להפוך ואפשר דת, של עניין יש כאן

בסדר. לגוי. ויהודי
 האם גדול? כל־כך באמת הוא ההבדל האם אך

 המביש, המחזה אותו דבר, של ביסודו כאן, אין
 פי על אדם של גורלו קביעת של הימי־כיניימי,

 הרב של זהותו בתוספת וסבתא, סבא של זהותם
שלו)? והסבתא המגייר(והסבא

 לכו־ בכלל הגענו הרוחות, לכל איד,
המודר שמדינת־ישראל זה, צב־ביש

 עוסקת הדמוקרטית, החילונית, נית,
 טפלות באמונות זה, מסוג בשטויות

תיאולוגיים? ובוויכוחים

— עכשיו שקורה מה בכל כמו — בזה שם
בן־גוריון. דויד 1\

 רבץ אז יהודית. כמדינה קמה מדינת־ישראל
 מייסדי־ כולנו. על שחור כענן זכר־השואה עדיין

 מדינת־שארית-הפליטה, שתהיה רצו המדינה
 ובעתיד: בהווה הנרדפים היהודים לכל מיגדלור

נרדף. יהודי כל יתקבל כאן חוף־מיבטחים, כאן
 גם בכר רוצים כולנו בכר. רצינו כולנו יפה.

היום.
ולסבתא? לסבא נוגע זה מה אבל

הקו הרצון את לבטא רצו ועמיתיו בן־גוריון
 עלה וכך ומרשים, גדול תחיקתי באקט לקטיבי

 חוק־השבות. את לחוקק הרצון
את שראה אחד, חכם איש לפחות היה

איכפת?
לממשלה(ד המישפטי היועץ הנולד.

 בן־ אל אץ שפירא, יעקוב-שימשון אז),
אותו. והזהיר גוריון
 בחוק־השבות. צורך שום שאין לו אמר הוא

 יבוא מי להחליט הריבונית הזכות מדינה לכל
 לא. ולמי אזרחותה תוענק למי לא, ומי בשעריה

 שישראל ומכיוון שר־הפנים. להחלטת עניין זהו
 כל כי להניח סביר יהודי, רוב בעלת מדינה היא
 עולים פתוחות בזרועות תמיד יקבל ישראלי שר

 בכך, הרוצה רוב בעתיד יהיה לא (ואם יהודיים.
 את ישנה פשוט הרוב חוק. שום יעזור לא במילא
החוק.)

 החוק אותנו יכניס שפירא, הזהיר זאת, לעומת
 ל״יהד שיש בחוק נקבע אם בלי־סוף. לצרות הזה
 מיהו לקבוע גם החוק יצטרך כלשהי, זכות די״

הבעייה. נולדה וכך ״יהודי״.
ה המדינה נכנסה שנולדה, ומאחר

 הביולוגי- הזה, האומלל לוויכוח זאת
הנא לגרמניה יותר המתאים תיאולוגי.

 בימי-הבי- קאתולי לקונסיליום או צית
ניים.

 הוא שפירא, אותו עצמו, שפירא ולראייה:
תיקון־ את מאיר, גולדה בפקודת ,1970ב־ שחוקק

 יהודיה לאם שנולד מי הוא יהודי כי הקובע החוק
 תבעו אז (כבר שהתגייר. או דתו, את המיר ושלא

 לא אך ״כהלכה״, המילה את להוסיף הדתיים
נענו.)

 גיור? ענייני על הזה הוויכוח ולכל לנו ה ץץ
עקרו שמקבל למי רק חשוב להיות יכול זה 1*4

הוויכוח. מתנהל שעליו הבסיס את נית
 במדינת-ישר- כי שמסכים מי כלומר:

 המעניקים חוקים, להתקיים צריכים אל
דתית. הגדרה סי על מיוחדות זכויות

 על הבדיחה את סליחות) (אלף מזכיר זה
 חסדיה את למכור מוכנה שהיתה החסודה הגברת
 דולר 100 לה הוצעו כאשר דולר. מיליון תמורת
 התשובה היתה כך על בעיניך?״ אני ״מה זעקה:

 רק נותרה עכשיו את, מה קבענו ״כבר הקלאסית:
המחיר." שאלת
״מי השאלה על עכשיו שמתווכח מי

 או אורתודוכסי מגוייר — יהודי״ הו
 הוא: מי ככר קבע — רפורמי מגוייר

 יוענקו שבמדינת-ישראל המסכים אדם
חו כניגוד דתית, הגדרה סי על זכויות

למגילת־העצמאות. תך
 המצהירים הטובים, האנשים כל אותי מצחיקים

 אנטי־דתיים, אתיאיסטים, חילוניים, שהם בלהט
עכ והמחרפים ומה־לא, מתנגדי־הכפייה־הדתית

רפור גיור על במילחמה החילונית נפשם את שיו
מי.

במדינה, הדת שילטון את ששולל מי
 המדינה, מן הדת בהפרדת שדוגל מי

 הרפורמים זכויות על להילחם יכול אינו
הח הדבר כי הקובע חוק של במיסגרת

 ההשתייכות עצם במדינה, ביותר שוב
דתי. עיקרון פי על ייקבע לה,

 המדינה מן הדת בהפרדת באמת שדוגל למי
אפשרויות: שתי בין ברירה רק יש

ע צי ה ל  המעניקים החוקים כל ביטול את •
— ל״יהודים״ זכויות־יתר

 ייאמר: האלה החוקים בכל כי להציע או •
כיהודי. עצמו את שמגדיר מי הוא יהודי

לווי ראשו את מכנים כזה אדם ואם
 ויכוח השונים, הדתיים הזרמים בין כוח
 עושה הוא הרי אחר, או כזה גיור על

בנפשו. שקר

 עם מה טובות, נשמות כמה כאן יזדעקו בל,̂ 
היהודי? העם אחדות <£

באמת? מה

 בארצות־הברית היהודי הציבור מן גדול חלק
עובדה. זוהי ומגיורות. מגרים עכשיו מורכב

 בארצות־הברית, סיור בשעת זמן־מה, לפני
 קונסרור בבית־כנסת בליל־שבת לדבר הוזמנתי

 בהפס־ ההרצאה(דרשה?), אחרי בעיר־שדה. טיבי
 מן כמה עם היכרות לי ערכו קת־הקפודוהעוגות,

 גרים הם מחציתם כמעט כי התרשמתי הנוכחים.
גיורות. בעיקר וגיורות.
מת הן והתגיירו. ליהודים נישאו אלה נשים
 כמו ואמרתי: הרצינות(כמעט בכל לגיור ייחסות
 המיצוות, על מקפידות תפילה, לכל באות גויים).

היל את מחנכות בבית, יהודית אווירה מקיימות
כיהודים. דים

 בארצות־הב־ כאלה אלף 200כ־ שיש אומרים
רית.

 הקנוניה מן נעלבות האלה שהקהילות מובן
 הרפורמיים הרבנים גיור את עקרונית לפסול

 אלא תוקף שום לזה שאין אף והקונסרווטיביים,
 לישראל. לעלות המבקשים המעטים לגבי

לנו? נוגע זה מה אבל הכבוד. כל
 כאל מדינת־ישראל אל מתייחסים הם אם

 חלות שהחלטותיו היהודית, הדת של הוואתיקאן
 את מחייבות האפיפיור שהחלטות כשם עליהם

 הבעייה בהחלט זו — העולם בכל הקאתולים
זב״שם. שלהם.
 הזה. היחס מן להיגמל להם מציע אני

סמכות אינו והכנסת ישראל ממשלת

 מקד פוליטיקאים של אוסף זהו דתית.
החל ישראל. ענייני את המנהלים מיים,

ישר אזרחי אותנו, מחייבות טותיהם
 אר־ אזרחי אותם, מחייבות הן אין אל.

צות-הברית.
 מוצאות אינן ישראל ממשלת של החלטות אם

 להשתתף ארצה, לבוא יואילרנא בעיניהם, חן
 ולאופוזיציה לעזאזל לשלוח לנו ולעזור בבחירות

הזאת. החבורה כל את
 באר־ לשבת ממשיכים הם עוד כל אך

מחיי ישראל החלטות אץ צות-הברית,
 שלהם הפנימיות והבעיות אותם. בות
אותנו. לעניין צריכות אינן

 ירצו זכותם. זו התרומות? את להפסיק ירצו
 למשר־ שלהם חברי־הקונגרס את מלהפוך לחדול

הישרא הפוליטיקאים ואם זכותם. זו תי־ישראל?
 זו גם — האלה הסכנות מן להתעלם רוצים ליים

זכותם.

יהודי! מיהו

 הבל־ היחסים על אור שופך הזה הוויכוח ל ן■*
 מדינת״ישראל בין כיום הקיימים תי־בריאים ^

בעולם. היהודיות והקהילות
 לפילגש זה״מכבר הפכה ארצות״הברית יהדות

 לרגלי בעפר מתפלשת היא ממשלת־ישראל. של
 בךגוריון, — יהיה אשר יהיה ישראלי, מנהיג כל

 לומר לעצמי (הרשיתי שמיר. פרס, בגין, גולדה,
 נבחר אנחנו ״אם אמריקאי: יהודי לציבור פעם
תע אתם כבראש־ממשלתנו, קאליגולה של בסוס
 וללא־ביקורת.״) ללא-סייג תמיכה לו גם ניקו

 תמכו ראש־ממשלה, לכל ליקקו הם
 בכל תמכו ממשלתנו, של מעשה בכל

 את תבעו לא ומעולם פסולה, מדיניות
בישראל. — המדינה מן הדת הפרדת

 תרמו גם אלא ותמכו, שליקקו בלבד זה ולא
לכ עזרו ובכך ישראליות, למיפלגות מיליונים ■

התער כך חמתנו. ועל אפנו על עלינו, אותן פות
 את ששלחו ממשלות עלינו כפו בעניינינו, בו

 ונשארו מיותרות, במילחמות למוות הבנים מיטב
ומרופדת. חמימה בגלות שם

 ומייבבים, מייללים הס עכשיו אבל
שא לנו ואומרים וארץ שמיים מזעיקים

אחרת. או זו החלטה לקבל לכנסת סור

 ונלעג. מחפיר המצב ההפוך בכיוון גם ד
היהוד הקהילות את מפעילה ממשלת־ישראל 1

הנו מדיניות ארצות־הברית על לכפות כדי יות
וה האמריקאיים, הלאומיים האינטרסים את גדת

מפ היא הישראלי. האינטרס את (לדעתה) תואמת
 האוצר מן מיליארדים לסחוט כדי אותן עילה

 מהיהודים מאות־מיליונים בתוספת האמריקאי,
עצמם.

 ממש- היתה לא הזה והכסף הזאת התמיכה ללא
הנוכ במדיניותה להמשיך מסוגלת לת־ישראל

עברי־פי־פחת. אל אותנו המובילה חית,
הת החוצפה לממשלתנו יש ועכשיו

לב האלה, הקהילות בפני לירוק הומית
להתע להן אל כי ולטעון באחוריהן עוט
שלנו. בעניינים רב

 השאלה לגבי ספק שום אין ישראלי. ני
 בדרכון המחזיק הוא ישראלי ישראלי: מיהו
 פי על כישראלי חובותיו את הממלא ישראלי,

ישראל. חוקי
 שלי היהדות טיב אבל יהודי. גם אני

 נוגע לא זה לגמרי. הפרטי ענייני הוא
ישראל. לחוקי ולא למדינת-ישראל

 מדינת־ בין וחמים טובים יחסים קיום בעד אני
לק אבל בעולם. היהודיות הקהילות ובין ישראל
 השפעה שום להיות צריכה לא היהודיות הילות

 השפעה להיות צריכה לא ולנו חוקינו, חקיקת על
שלהן. ענייניהן ניהול על

מוחל הפרדה של מישטר לקום צריך בישראל
 כזה מישטר שקיים כשם — והמדינה הדת בין טת

בארצות־הברית.
 יכול אינו כזה, במישטר שדוגל מי

 השאלה על בוויכוח עניין כל למצוא
 בדיוק אותי מעניין הוא יהודי״. ״מיהו

 בימי־ הכמרים את שפילג הוויכוח כמו
 על לרקוד יכולים מלאכים כמה הביניים:

סיכה? של ראשה
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