
דו שה ובירוסוביה ח מ שנה, ם אחו׳ לאוץ חזו קרוי מ ב  תיאורה ו
ה והיקום. השלם מהות ער חדשה ב  בני־ בין מילחמה ער היקום עומד רו

המנחית המאה סור רבני נווו־האוץ לניצוץ שתביא לבני־חושה אוו
 רעש-האדמה בין הקשר ה ץץ
(  שבברית-המועצות בארמניה *
 בישראל הקואליציה הרכבת לבין

הדתיות! המיפלגות של ועלייתו
 הדברים! שני בין קשר יש האם

 מתרחשים שהם מיקריות זו האם
התקופה! באותה

 שיש מאמץ קרוי משה הד״ר
 מיק״ אינה ושהתרחשותם קשר,
 כלל״ למערכת קשורה אלא רית,

 שמטרתן תופעות, של עולמית
מראש. וידוע קבוע אחד, וסופן
 שהד״ר הראשונה הפעם זו אין

 פילוסופית. תיאוריה מפתח קרוי
 שהד״ר הראשונה הפעם זו אין

פילו לתיאוריות פה משמש קרוי
 מרחי־ בלתי־מקובלות, סופיות

 עניין, ומעוררות בעומקו קות״לכת
ודחייה. אהדה
 של תורתה אחרי נהה 197$ב״

 שבאה כפי ראנד, איין הסופרת
המת ״כמעיין בסיפרה ביטוי לידי

 תיאוריית את אז אימץ הוא גבר״.
 ופיתח שלה, ה״אובייקסיביזם״

 בחוגים סערה עורר הוא אותה.
 אז הסיף כאשר בציבור, מסויימים
הת שבמיסגרתו צרוף, לאגואיזם

ולתשלום־מי- בצבא לשרות נגד

 דברים ועוד מס־ערר־מוסף, משלם
דומים.

תי מ  בטעם בארץ היית •
האחרונה?
 לא מאז ,1975 בפברואר כשעזבתי

לביקור. באתי
באת? לא מדוע •
כן? למה

עכשיו? באת מדוע אז •
 לשתף רוצה שאני מושגים יש כי
 מאמין שאני חושבים, אנשים עם אותם
 מצבם. את להבין להם יעזור שזה

ה ,  ססציםי באופן נוגע •וז
לישראל?

 הכללי. הגלובלי למצב וגם גם,
מש בעל הוא במדינה העדות מתח

הפ למצב בהקשר רחבה יותר מעות
לנטה.

ת קב ע  שקורה מה אחרי •
האלה? בשנים בארץ פה

 האוסטרלית בטלוויזיה החדשות
יום. בכל האינתיפאדה את מראות
ישרא עיתונים שם קראת •

ליים?
 הזה, השלם מגיליונות חוץ לא,
שבהם כלומר מעורב, הייתי שבהם

 בכל חוקים להפרת והטיף סים
התחומים.

 הארץ את קרוי עזב 197$ב-
 לאוסטרליה. מישפחתו עם והיגר

 עיתונאי: בראיון זאת הסביר הוא
 סותרת מציג שאני ״האידיאולוגיה

בא המישסר של ערכי-היסוד את
וציו סוציאליזם על המושתת רץ,

 שהציונות חושב שאני מכיוון נות,
 הוא והסוציאליזם גזענית היא

מושחת. מישטר
 בצבא ישרת שלא אדם ״הריני

 דבר אתרום לא רובה, איום בלי
 - לטבח כצאן אלן לא למדינה,

שה הדברים כל את אעשה ולא
נגדם... ואסיף עליהם בנויה מדינה
 ברמה חי אני לוחם. אדם ״אני

 להניח טיפשי זה רעיונות. של
 האנשים באלימות... ולנהוג פצצות

ה הם ובתרבות בעמים השולטים
 שבו למקום זקוק אני פילוסופים.

 ש- על-ידי מחשבותי יופרעו לא
ש כדי וחאלסורות, רות-מילואים

בשקט... לחיות אוכל
 הזאת המדינה את עוזב ״אני
 אותי. מעניינת אינה שהיא משום

 בעוד תתקיים לא הזאת המדינה
 אני אותי. מעניין העולם שנתיים.

צו שאינו בעולם לחיות יכול איני
 להתקיים שאוכל פירושו וצדק דק.
 לי, שיפריעו ובלי לצבא ללכת בלי

 לעבור רישיון ממני שידרשו ובלי
 עיס- שבכל ובלי למדינה, ממדינה

 צד יבוא אחר אדם לבין ביני קה
 רוצה אני הכסף. את ויגזול שלישי

מובהק...״ קפיטליסטי עולם
—36 —י

 ,1980ב־ אחר-כך, שנים חמש
 לוגיות ״הוכחות ספר קרוי פירסם
 הספר הנשמה". של קיומה בדבר
ל ותורגם באנגלית במקור נכתב

ה כי קבע, החדש בסיפרו עברית.
 עצמאית רוחנית ישות היא נשמה

שו בגילגולים הקיימת ונצחית,
בחו אנרגיה המפיחה הנשמה נים.

וה הגוף, את המפעילה היא מר
 פרק לפני להתקיים התחיל עולם

 היה הראשוני והקיום מוגבל, זמן
 זו ישות רוחנית. ישות של קיומה

 החלל החומר, את שיצרה היא
היקום. את ובראה והזמן,

 את קרוי שעזב לפני שנים חמש
 (״ניני"), לגאולה נישא ישראל
 לזוג לאוסטרליה. איתו שנסעה
 בת היום שהיא סלילה, בת, נולדה

באוסטרליה. היא גם ומתגוררת 16
בק קרוי הגיש 1986 בנובמבר

 בבית״המישפס. גס לקבלת שה
.1987 במאי אושרה הבקשה

ארו חודשים אותם כל במהלך
בני־ בין מישפטים התנהלו כים

סרגוסט׳ ענת
 של דרישתה בגלל בעיקר הזוג,

 סלילה הבת את לקחת גאולה
ש קבע בית״המישפט לחזקתה.

אביה. עם תישאר הילדה
 גאולה נורתה 1988 בפברואר

 ירה אוסטרליה. במלבורן, למוות
הבת. של חתנה מייקל, בה

 סיפור הסעיר תקופה באותה
היש העיתונות את קרוי הזוג

ני אהבתם, על הכתבות ראלית.
 בשמועות לוו ודרכם שואיהם

מיס תורות על ומשונות שונות
 פארא״פסי- גירושי־שדים, טיות,

 מר- ורמזים מוזרות כתות כולוגיה,
 הטובה הדימיון כיד חיקי-לכת,

הקורא. ושל הכותב של
ב אלה בימים נמצא )91(קרוי

 על חדשה־ישנה תורה ובפיו ארץ,
הק בעתיד לעולם הצפוי ההרס

 מישקפי- את החליף הוא רוב.
בעדשות-מגע. שלו העבות הראייה

שב בבית־אמו אותו פגשתי
ב נמצא כשהוא תל-אביב, מרכז

 דירה. אחרי קדחתניים חיפושים
 שעות, שלוש של שיחה ניהלנו
ארו שעות עוד להימשך שיכלה

 רהוטה, עברית מדבר הוא כות.
 באנגלית, פעם, מדי המתובלת,
מי לדיוק להגיע היא כששאיפתו

■ ■ ■ '3י
לארץ? עלית •

חוזר. תושב לא גם ואני עליתי, לא
 לעלות? רוצה לא אתה •

 מאז ישראלי אזרח לא גם אני לא.
 האזרחות את קיבלתי 1978ב־ .1980

 אותי שיחרר 1980וב־ האוסטרלית,
 הישראלית האזרחות מן שר־הפנים

 בקשתי. על־פי שלי,
ה ת א שווי מצטער לא •

 הישראלית האזרחות על תרת
שלך?
 לי יתן שזה ידיעה מתוך ויתרתי לא.

 הנה כשאבוא אזרח, להיות לא יתרונות
לביקור.

 שבו מצב להיות יכול לא •
באן? לחיות תבוא
בלבד. לבקר לא,

היש האזרחות על ויתרת •
 לך יקראו שלא כדי ראלית

כשתבוא? למילואים
 לזה יש אבל העיקרי. המניע היה זה

 יכול אני למשל נוספים. יתרונות
לא אני זר, מטבע חשבון כאן לפתוח

עלי. שכתבו או כתבתי
ת א  ידעת שלא אומרת •ז

 כאן? שקורה מה על פרטים
ה מה למשל, יודע, לא אתה
 ל־ אגודת-ישראל בין הבדל
ש״ם?
 אבל יודע, לא אני פרטים לא,

 לשמוע הספקתי זה מסוג רכילות
כשחזרתי.

ה ת א  בדברים מתעניין •ו
זה? מסוג
 בני־חושו, ואלה אלה במיוחד. לא

 הזה בהשלם במאמרי שהסברתי כפי
)25.5.88.(

בעי המדינה נראית ואיד •
 שנים הרבה כל־כך אחרי ניך

פה? ביקרת שלא
כש שהיתה מכפי טוב יותר לא

 אזרחים יותר שכיום לי נראה עזבתי.
 שנתתי לפרוגנוזה שותפים ישראליים

.1975ב־
ז א  לא שהמדינה אמרת •
משנתיים. יותר מעמד תחזיק
לטעות. שלא יכול לא נביא שום

נביא? שאתה חושב אתה •
 רוצה. את אם להיות, יכול

 כמה עם שוחחתי האחרונים בימים
 למשל, נהג־מונית, עם שוחחתי אנשים.

 היה שאילו שאמר הטרנספריסטים, מן
השמא ובכל בשריד יורה היה יכול

 במרינה, ערבים רוצה לא ושהוא לנים,
 טרנספר. לעשות ושצריך

ישראלית, בחורה עם גם שוחחתי


