
!,ג השחקנית פונדה ״
 היש• לסיכסוך כיחס דומות כדעות מחזיקים

? ראלי־ערכי
 בפנקסי- בודק לא גם ואני מקארתיסתאן, אינני אני
 נסחפו שלא כבני־אדם ליבי אל מדברים הם שלהם. החבר
 בצורה. כחומה כנגדו התייצבו להיפך, אלא הלאומני, בזרם

להם. הוקרתי מלוא כך ועל
ך כשירתף מייצג אתה מה את או מי את •

אם מתחבר שלא הרוח הלך את לייצג משתדל אני
 צורך ואיו הישראלית. החברה של הנוכחי הקונטקסט

 החברה של השחוח הרוח שמצב להוכיח, כדי להתאמץ
 העם. את שפוקד עמוק ממשבר תוצאה הוא הישראלית

 אינני תצילו. לא תרופת־פלא ושום חולה הגוף לדעתי
 אותי, שמנחים ועקרונות ערכים לי יש מיפלגה. חבר
 שדיברה האחדת או־ץ־ישראל של התמצית :בסך־הכל והם
כמוך.״ לרעך ״ואהבת על

שלום־עכשיד? על דעתך מה •
אותי שאל לונדון כשירון כותרת, מלי בתוכנית

 למה שלשום. שלום שאני לו אמרתי עכשיו, שלום על
 אני השלשום, בקולות שומעים היו אם עכשיו? דווקא

שונה היתה והרגשתנו מחייכים היינו שעכשיו משוכנע

 הדעת את מסיחים עכשיו שלום היום. שהיא מכפי
 הערביישראלי. הקונפליקט של המשמעותיות מהבעיות

 הפלסטינים, עם קונפליקט יש שלהם להבין חייבים הם
 לסגת צריך שלום להשיג שכדי ;ארצות־הברית עם ולא

 האחרונה, בעת היו הם היכן ׳.67 ביוני 4ה־ לגבולות
 ביחס נשמע קולם האם כן, ולפני ירושלים? לחוק ביחס

 אין- דוגמות לך לתת יכול עוד אני ? הקרקעות להפקעת
 להתמודדות שקשור מה בכל שלהם לאוזלת־היד ספור

 המשאיות על שמועמסות הדיביזיות היו לי אם ישירה...
 שהם להפגנות להגיע כדי אילת, ועד מדן שלהם

 מיסגרות של רב ערב מהפיכה. מחולל הייתי מארגנים,
 וגמור ובליכוד, בש״י עבור במערך, החל פוליטיות,

יחד. מתרוצצים כולם — מהשמאל בבעלי־רצון־טוב
 היותך עובדת את הדגשת רכות פעמים •

 חייך מהות זאת, עם יחד אינדיבידואליסט.
משתל איך עמוקה. הכרתית מעורכות היא
הללו? היסודות שני אצלך בים

 מאוד לסמכות משועבדת בישראל החוגגת הבינוניות
 מדרכה על לדדות שאוהב מי כל רציונאליות. לא

 הוא לווינגר ולהרב גורן להרב גב ולהפנות שמאלית
 לעומקן והחודר עברית, הקורא הרבה, לשימחתי שמאלן.
 מעניק תמיד שאני מבין מחבר, שאני המילים של הרעיוני
 לצורך, מאוד רגיש אני אדם. הוא באשר לאדם קרדיט

 בר- להיות יכול אני השקפותיו. לביו האדם בין להפריד
 עולמי. להשקפת זרה שהיא תפיסה בחברת חריף פלוגתא

 האדם. עם קשרי את אפסיק לא אני כך בשל אבל
 ברשתה לעתים לוכדת היא שלה. הסגולות לה יש המבוכה,
 מקנה יריבים בין לוויכוח הסובלנות ותוהי־דרך. תמימים

אינטרמצו יוצר שאינו כאינדיבידואליסט קרדיט. למתווכח

ב״כטית״ ליפשיץ) אורי הצייר את (מחבק ידידים בחוג יבי
 אינני — כוחי מקור גם אולי וזה — המוסכמות עם

 את להסביר מנת על בני־אדם מירב אל מלהגיע נרתע
 זוכה גם אני האחרונה בעת לשמוע, ותופתע השקפותי.
 של נחלתם היא לעיתים הצניעות לדעתי, לתהודה.
 להיות ולא לעצמי להחמיא זה בעניין לי תרשה טפשים.

צנוע.
? הפמיניזם עד דעתך מה *
 הנאצלים הדברים לכל רגיש להות זה פמיניסט אם
 אי־דיכוי מהמדינה, הדת הפרדת הביטוי, חופש של והיפים

 הפער סגירת זכויות־האזרח, על הגנה אחר, עם של
 סוציאלי, וצדק שלום הגבר, וחרות האשה שיוויון. החברתי,

גלי. בריש פמיניסט אני אז
 הקדשת כארץ כיקרה פונדה כשג׳יין •

 המיל■ נגד מאבקה את היללת שכו שיר לה
 זאת, לעומת כארץ, ביקורה כוויאט־נאם. חמה
 :מלנ נמנעה והיא מישרד־החוץ, כחפות נערך

 הישראלי■ הסיכסוך כנושא כלשהי עמדה קוט
 התנהגותה לדעתך, מתיישבת, איך ערכי.
? ויאט־נאם מילחמת כזמן פועלה עם כארץ
 פונדה ג׳יין לוחמים. בני־אדם כלפי ארץ דרך יש לי
 ובתור בווייט־נאם, המילחמה נגד במאבק היסטוריה חוללה

 שהוקדש שלי, השיר את שנים כמה לפני כתבתי שכזאת
 מרטין על רובסון, פול על שירים שכתבתי כשם לה,

 מרים ועל סיגר פיט על תיאודורקים, על קינג, לותר
 אתה הללו, הדמויות של לחתך מתייחם אתה אם מקבה.

 רגישות יש ולי המרד. זה אותן שמאפיין שמה מבין הרי
 לחרות. כמיהה באמתחתם שנושאים למורדים מאוד חזקה

סנ סימון לצרפתים פונדה, ג׳יין ש״לאמריקאים כתבתי
המס הגנרלית.״ אמי ולנו מרקורי, מלינה ליוונים יורה׳
 סובב הישראלית התרבות שסך־הכל היא המתביקשת קנה

 תרבות, אינו והמליטריזם המליטריזם. הטבור.של סביב
 שלעתים אפל, עולם בתוך ולכן, לשינאה. מחנך הוא

 כאלה, של שמות להזכיר טוב דרכך, את מאיד בקושי
 השיר אמונתם. למען עצמם את הקריבו חייהם שבמהלך

והצטערתי אור. קרן בשבילי שהיתה פונדה, ג׳יין על נכתב

 מתווכחים יותר המעמדי, בפער שקשור מה בכל
 החברתי והפער המצוקה בעניין המחאה עושים. מאשר
 פרויקט המימסד: מן וגיבויה ביטויה את לקבל מנסה

 לצערי, באה, הפערים לגורל החרדה וכר. השכונות,
 הפנתרים להוציא — גופים מיני כל של מבית־המידרש

 ומכאיב ההולך נושא זהו בשילטון. הקשורים — השחורים
 שהם חשים העניות, מהשכבות הארץ, בני ליום. מיום
 הם במולדתם חיים לבנות כדי בארצם. חורגים בנים

 ילדים מרובות מישפחות מיליונרים. בני להיות צריכים
 כן. גם סובל הבינוני והמעמד העוני, לקו מתחת חיות

 להתנחלויות, מכוונים ומיליארדים מיליונים שבה במציאות
 טראגי. אופי ונושא הולך שהפער כלל מתמיה זה אין

 את ההופכת מתנחלים, של שקבוצה נשמע זה איפה
 והתמיכה, העזרה במירב זוכה לגיהינום, חיינו אורחות
 חיה החברה, של הדומיננטי הרוב למעשה שהיא ושכבה
 לו אין ריקה לקיבה שגורם מימשל ובמחסור. בעוני

 צריכה לדעתי להתקיים. להמשיך מוסרי צידוק שום
 הביקורת חיצי את שתכוון המונית, תנועת־מחאה לקום
 חשבון על החיים המתנחלים נגד ובראשונה בראש שלה

 לבעיית קונסטרוקטיבית תשובה תינתן לא אם העניים.
 שאני מסוכנות, לתוצאות תוביל ההחרפה החברתי, הפער
מהן. חושש

 של הלבבות לקירוב עזר לא בארץ שביקורה מאוד
 לפני זאת, לעומת והערבים. היהודים השלום שוחרי
 היקר והאדם הזמר בארץ ביקר ׳67 יוני מילחמת פרוץ

 לשכור בארץ, שהותו בתקופת ידע, והוא סיגר. פיט
 יהודי־ערבי מיפגש ולקיים חשבונו על הילטון אולם את

 היום עצם עד וקשה, ולאחווה. לשלום שקרא מרשים
 שר הוא עשה. זה שערב העז מהרושם להשתחרר הזה,

 וערבים, יהודים איש, אלפיים של קהל בפני שעתיים
 ובעד בוויאט-נאם, המילחמה נגד והאדם, חרות שירי

 בוויט־נאם, המילחמה נגד דברים נשא אבנרי אורי שלום.
 ■סלאם הערבי המשורר עם יחד הכבוד, לי גם והיה

 הלילה תוך אל האולם מן יצאנו משירי. לקרוא ג׳ובראן,
 מאחווה. שתויים ממש היינו מאושר. מבושם והיה שחייך

׳.67 יוני מילחמת פרצה זה אחרי שבועיים
 שהשמאל טענות, נשמעות לאחרונה *

 לסיב* הקשורות ככעיות מדי יותר עוסק כארץ
לטי מרץ די מקדיש ואיננו הערכים עם סוך
 רואה אתה האם המעמדי. הפער כנושאי פול

אלה? נושאים שני כין קשר
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