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ואנסה״ ..תקרית
מיפגש :נסה 8 לא

■בי 1 ע ישראלי־
הסוטים בפסטיבל

מה בסיציליה.
ו מ א שם? נ

חי ל ^ י  רד- ואנסה עם לתקרית תנ
* י /  'שבעצם ימת כל את לקלקל גרייב /

 ׳הישראלים הקולנוע יוצרי :בין התרחש
 ממני ביקשו הערביים,״ הקולנוע ויוצרי

בפסטי שפגשתי ערביים, קולנוענים כמה
בסיציליה. הים־התיכון סירסי בל

 הראשוני הקשר את ליצור קל היה לא
שלו במשך הערביים. הסרטים יוצרי עם
הצלח ולא בפסטיבל הסתובבתי ימים שה
 כולם ובינם. ביני הקרה :את לשבור תי

 עיתון ואיזה ישראלית שאני כמובן, ירעו,
מייצגת. אני

 האווירה הקרח. נישבר לאט-לאט אולם
 של במיסגרת הפסטיבל. התנהל שבה

 לא ׳תרמה התיכון, הים במועדון אירוח
ה ארוחת־הבוקר אישית: להיכרות מעט

המלון, של האינטימית במיסעדה משותפת

 לפסטיבל הערבית המישלחתערבית הילולה
 הגדולה היותה הים־התיכון סרטי

 לו נדמה כי אמר, הצרפתיים העיתונאים אחד הימישלחות. מכל
 לבד ואמנם, בקארתגו. הערבי הסרטים פסטיבל את מכסה שהוא
 ומיעוטם מאכזבים מאוד היו שרובם הערביים, הסרטים משפע
הבימה כשעל ערבית, הילולה בפסטיבל התקיימה מפתיעים, מאוד

 הם ושחקן־קולנוע. אלג׳ירי זמר זמורי, מחמוד הבימאי הופיעו
 שרובו והקהל. ובשירים, ערבית במוסיקה הקהל את הלהיבו

 הידועה, המיזוחית ובקריאה! בריקודי־בטן יצא צרפתי, היה
 על סוגרות כשהן בשמחות, לקרוא נוהגות ערביות ■שנשים

 לעומתם רמים. קולות מיני כל ומוציאות ידן כף באמצעות פיהן
אנשים. שבעה כללה ביותר, קטנה׳ היתיה הישראלית המישלחת

ג מ ״ סמ ״ ו ן ע ג מ ו ס ה
 שבחדר- לעייפה העמוסה ארוחת-הצהריים

 האלגאנטית ארוהת־הערב המרכזי, האוכל
 ברי- הים. שלחוף במיסעדה הנרות לאור

:נו מתרחצים שבו היוף־הים כות־השחייה׳
הדיס כפר־הנופש׳ שבמרכז הבר דיסטים,

 הזמן במשך יתרמו — חוף־הים שעל קוטק
 הפסטיבל. משתתפי בין הריחוק להפגת

 יבין אמיצים ידידות יחסי ׳נרקמו הזמן עם
ובין הישראלית המישלחת מחברי חלק

המצריות. המשלחת מחברי חלק
 שאותה הראשונות הערביות הנשים אחת
 הקולנוע בימאית הייתה בפסטיבל פגשתי

 יצרה )27( ראנדיה שאהל. ראנדה הלבנונית,
 צעד, אחר צעד בשם מלא באורך סרט

 הסרט בלבנון. במילחמת־האזרחים העוסק
 ימעל אלא הפסטיבל, במיסג׳רת הוצג לא
וידיאו. קאסטוית גבי

שבו בבניין שהתה כי לי, סיפרה, ראנדה

■ ש י א ה

 רבה בתשומת־לב זכה חמסין הישראלי הסרטשואלי
 סירבו והבימאי שהמפיק למרות בפסטיבל.

 בווידיאו. בו לצפות רבים נהרו באולם־ההקרנה, אותו להקרין
 לה־ דאן הנודע והעיתונאי הסרט, את שיבחו צרפתיים עיתונאים

ויזה. בלי סינמה היוקרתית תוכניתו במיסגרת להציגו בחר קוטיר
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ה של הלבנוני סירטו המיפגש. — ביירותהעובי
בלתי־ מיפגש המתאר עלי, בורחאן כימאי

 זכה האזרחים, מילחמת של בביירנת צעירים שני בין אפשרי
 של האבסורדי מצבה את מציג הפיוטי הסרט רבים. בשבחים

לשניים. החצויה בלתי־אפשרית בעיר בלתי־אפשרית אהבה

ב במערב־ביירות, שאקור עמאד התגורר
נפ ואני סרגוסטי ענת אבנרי. שאורי עת

ש לי, סיפרה היא עירפאת. יאסר עם גשנו
המשו מהמכונית יוצאים ■אותנו ראתה
לבניין. ונכנסים ריינת

 עם ונמנית באש״ף פעילה היא שאהל
 !סח היא הראדיקלי. הלבנוני השמאל חוגי

 אביה מטריפולי, הנודעת שאהל למישפחת
 נחלה היא ואחותה עתיד־־ינכסים רופא הוא

 הדאדי- הלבנוני השמאל ממנהיגות שאהל,
קלי.

 לצורך איתי להיפגש משאהל ביקשתי
 הרגשה לי תיתה פגישה. קבענו ׳ראיון,
 היא הגיעה. היא אבל תבוא, לא שהיא
 אתרי־התייעצות כי מייד, כמעט לי, אמרה

שאיש הוחלט הערנית •המישלחת חברי בין

....... — מאח ■״״■״
ישי שריח

יש לעיתון רישמי ראיון יעניק לא מתם
ל לא אך איתי לדבר מוכנה היא ראלי.
■להצטלם. סירבה גם היא ראייץ. לי העניק

 במיוחד. מעניינת היתד, איתה השיחה
 לחברות אופיינית דוגמה היא ראנדה
 ומשוחררת, חופשייה אישד. היא אש״ף:
 זה בשלב להינשא בדעתה מעלה שאינה

ידי עם בפאריס מתגוררת היא הייה. של
עשיר. לבנוני בנקאי דה,

 לב־ נשים על מקובל אם אותה, שאלתי
 ללא גברים עם לחיות נוניות־מוסלמיות

 עושה אני אבל לא, אמרה: היא נישואין.
 מקובלים.״ שאינם דברים מאוד הרבה

 מישפחתה מתייחסת כיצד אותה, שאלתי
 ב־ עוסקת ושהיא :נשואה שאינה לעובדה
 בעולם ברציני נחשב אינו שעדיין מיקצוע
נאו־ מישפהתה כי לי, השיבה היא הערבי.
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