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 מזוהה שאינו ישראלי, ערבי עם לדבר ביקשתי
 ישראלי, ערבי סתם עם מיפלגה. אף עם פוליטית

 המעורה לפוליטיקה, נוגע שאינו במיקצוע העוסק
 מפיק נאצר, ריאד את פגשתי הישראלית. בחברה

 שבה ותעלם״, ״סאלם התוכנית את שהפיק טלוויזיה
 וערבים. יהודים בין דיאלוג לקיום כלי לתת ניסה

:אותו שאלתי בארץ• הכרח לדבריו, שהוא, דיאלוג
 כשנודע הרגשת איך ישראלי, כערכי 9

ז הטבח על לך
 במאה להתהזש יכול כזה שטבח על עצומה פליאה

פלי־ בשואה. עבר היהודי שהעם מה לאור במיוחד שלנו.
 דווקא הטבוחים• עמי בני עם עמוקה והזדהות גדולה אה ^

 זהיר להיות צריך הוא היהודי, העם על שעבר מה בגלל
 שמעשה רמז של שמץ אפילו לתת שלא כדי עשרה, פי

בסביבה. היה כשהוא קרה כזה
 היה הישראלי •טהצכא חושב אתה +

ץ כשעשה מעורב
 מבין אני העיתונות, מדיווחי בשטח, הנתונים מכל
 חיילי לכניסת חופשית יד נתנו הצבא או שישראל

 הממשלה על רק לא נופלת האחריות למחנות. הפלאנגיות
 לפלאנגות שאיפשרו בשטח, קצינים אותם על גם אלא

להיכנס.
יש ערביי בקרב לדעתך, עתה, יקרה מה •
ץ ראל

 אנושית טרגדיה מול חסר־אונים אישי, באופן אני,
לקיצו ישראל ערביי את דחפה המילחמה פלסטינית.

המדיני. בקו לתמוך למתונים התירה ולא ניות
תגבר? שההתנגדות צופה אתה •
 ונגד המדינה נגד שינאה של גל לא זה שקורה מה

 שינאה של גל זה שקורה מה ביסוס. אין לזה היהודים.
שהבי לאן ישראל מדינת את שהביאה הממשלה, נגד
 כדי שהושתלו השילטונות, מצד טרמפיסטים להוציא אה•

 הערבים בהפגנות שנאמרו שהדברים הרי יצרים, ללבות
הזדעז הבעת — היהודי ברחוב שהועלו לסימטאות זהות
 במה למצוא מנסה אני ימי כל מהטבח. עמוקה עות

 את הדדי. כבוד של בסיס על ישראלי־ערבי פעולה לשיתוף י׳י
 דחפה הזאת המילחמה פינה לאיזו לעצמך מתארת

י אותי

 הטלוויזיה באולפני התקיימה שעבר החמישי ביום
 ישראל״. על ״עין הבריטית הטלוויזיה תוכנית בהרצליה
 הונחתה שעות, כמה כעבור בבריטניה ששידרה התוכנית,

 בלבושו הדור צעיר, מנחה מאניהון, ג׳וליאן על״ידי
ה תחנת על־ידי שהופקה התוכנית, מפיק ומהוקצע.

 המסביר את לאולפן הזמין ״תמז", הבריטית שידור
 לצד מוגבהת בימה על שישב מודעי, יצחק הלאומי
 אירי היתר בין יושבים הראשונה כשבשורה המנחה,

 השר־לשעבר הרצוג, חיים רובינשטיין, אמנון אבנרי,
 הרניק, רעיה מילוא, רוני חבר־הכנסת ברמן, יצחק
 שכולה, כאם לתוכנית שהוזמנה ז״ל גוני של אמו

 מהוועד עוז אבי בלבנון, לשרת שסירב מילואים חייל
 מתנועת כרמון הפרופסור קיבוצניקית, המילחמה, נגד

 באחת רגליו שתי את שאיבד צעיר וביטחון, שלום
ואחרים. עופרה התנחלות ראש הפלסטינים, מהתקפות
 ונתן אובייקטיביות, בחוסר המנחה נהג לדעתי

ברמה. קולו את להשמיע לימין
ה־ לאנשי יותר להתבטא נתת מדוע •

ז לשמאל מאשר ימין
 צודקת. לא לגמרי את צודקת. שאת חושב לא אני
שווה. במידה הצדדים שני את להשמיע ניסיתי
 נציג לא אף במקום ■היה שלא זה איך •
ץ עכשיו״ ״שלום של אחד

 היד, הישראלי. השלום מחנה של אחרים נציגים היו
לדבר• לכולם לתת יכול לא אני אבנרי. אורי

כאול כעת המתרח־ט את רואה אתה •
 זה האנשים. כין הסוערים הויכוחים את פן,
 היית צריך זה את כישראל. כעת *שקורה מה

להראות.
 הראיתי אילו שלי. בתוכניות עיתונאים אוהב לא אני

תוכ זוהי ובוהו. תוהו היה זה עכשיו, שמתרחש מה את
 זו מזה, חוץ דוקומנטרית. תוכנית לא שיחה, של נית

 עיתונאית. תהיי אל אז כמנחה. שלי הראשונה התוכנית
? טוב לי, תפרגני

 פרסמו מרביתם מנגד. ישבו לא הקיבוצים חברי
 להפגנות. יצאו חלקם בעיתונים. ומחאות דעת גילויי

 ברתנא, מגי מחאה. כינוס התקיים הזורע בקיבוץ
 במוצאה, אמריקאית חולדה, מקיבוץ מיטבח עובדת
 את שרון לאריק להראות דרך חבריה עם ביחד מצאה

כלפיו. מרגישה שהיא מה
כמוך? מרגישים חולדה חכרי כל מגי, •
מהקיבוץ. גדול חלק אבל כולם, לא
ץ מחאתכם את הבעתם איך +
 כבר לנו הגיע זד, אבל בשקט, ישבנו עכשיו עד

 עד ירושלים, פרוזדור קיבוצי כל החלטנו, אז לראש• מעל
החל הביתה. הדרך את שרון לאריק להראות שבע, באר
 פרלמנטרית אחריות עצמו על לקחת חייב שהאיש טנו

ישראל. מדינת את שיהרוס לפני ולהתפטר,
 ץ מחאתכם את הבעתם. דרך כאיזו •

ועד מירושלים הדרך אורך לכל ובלפידים בחיצים
 דרכו את מוצא אינו במיקרה הוא שאם כדי שלו, לחווה

הדרך. את לו להראות כדי שם היינו אנחנו הביתה,

ישי שדית


