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ה□ אומרות...מה הן )יוומרים״-מה הם אומרות...מה הן אומרים...מה

 מתוך מפוארים, אלבומים שני אור ראו אלה בימים
 שני צפון־אפריקה. יהדות על חמישה, של סידרה

 צפון־ יוצאי של באמנות עוסקים הראשונים האלבומים
 ופתגמים אימרות של אוסף הוא השני והאלבום אפריקה

 ואחד לאור, המוציא הרעיון, יוזם מהאזור. יהודים של
 הוצאת־הספרים בעל פריאנטה מיכאל הוא המשקיעים

 הרבה באלבומים רואה פריאנטה שמיכאל לי סיפרו סתוית.
 מלבד כוונתו היתה מה אותו ושאלתי דיווחי לעסק מעבר

כספי. רווח עשיית
 מרצי כל ואת זמני כל את האלה הספרים בהוצאת השקעתי

 ושאוכל טוב יימכרו שהספרים רוצה שהייתי מובן האחרון. בזמן
 ביותר והחשובה העיקרית המטרה אבל השקעתי. את להחזיר

 יהדות של התדמית את לשנות הספרים. בעזרת לנסות, היא בעיני
 פועלים שבה לדרך מוחלט באופן מתנגד אני צפון־אפריקה.

 או שירן ויקי כמו המיקצועני, המיזרחי מהמחנה מסויימים אנשים
 אבנים, זריקת על־ידי לטובה תדמית לשנות אי־אפשר בר. שלמה
 המהפכה היא שלי הדיר שינאה. ועל־ירי פרועה הסתה על־ידי

 של ומצולמות כתובות עובדות הרחב לציבור שתביא השקטה .
ומעניינת. יפה תרבות
דעתך? לסי האלה, הספריס את יקנה מי •

 ומכל השכבות מכל אנשים אותם שיקנו כמובן, רוצה, הייתי
 דברים ותראי הספרים את תראי שאת למשל, לי חשוב העדות.

״מרוקאי", לך כשיגידו כך, על־ידי ואולי קיומם על ידעת שלא
 שיושבים מרוקאים של הגבוה האחוז על רק תחשבי לא

 הייתי שני מצד שלהם. התרבות על גם אלא בארץ, בבתי־הסוהר
 הם גם הצפון־אפריקאית, העדה בני הארץ, שילידי מאוד רוצה

 מתרבות הגיעו הם שגם בעצמם, ויראו וילמדו הספרים את יקראו
בגאווה. ראשם את להרים יכולים הם כן ועל יפה

 עם אבל רבה, הצלחה לד מאחלת כמובן, אני, •
ישנו שהססרים מאמין אתה באמת האם הלב, על היד

הסער? בעניין בארץ דברים י
 כמה לתרום. יכול שאני מה וזה דרכי זאת פוליטיקאי. אינני
 יותר ומכובדת, גדולה עזרה תהיה תמיר זו יעזרו האלה שהספרים

 לנסות צריך קירות.בתים. על מכוערות כתובות לכתוב מאשר
השינאה. בכוח ולא האהבה בכוח דברים להזיז

 כל״כך להם עושות שהשנים אנשים הרבה מכירה לא אני
 הקאריירה את כשהתחילה אלברשטיין. לחווה כמו טוב

 ותראו גיטארה, עם וביישנית פשוטה צעירה, נערה היתה
 איכות, ביטחון, יופי, לה הוסיפו השנים היום. אותה

 לא שמעולם דברים לעשות אומץ גם וכנראה פתיחות
 הוא היום, עד עשתה שלא הדברים אחד בעבר. עשתה

 עם יחד תנחה, שהיא נודע עכשיו בפסטיבלים. להופיע
 שאלתי בחנוכה. שייערך הילדים פסטיבל את גאון, יהורם
כן. עכשיו למה אותה

 אנשים הרבה של ודעה הרגשה היתה האחרונות בשנים
 ושאיכות מדי מסחריים שהם רמה, על לא האלה שהפסטיבלים

 לי הבטיחו אחר, יהיה הזה שהפסטיבל לי הבטיחו ירודה. השירים
והסכמתי. לקראתי הלכו נוח. שם שארגיש

 האחרונות. בשנים נפתחת שבכלל הרגשה יש •
 משתתפת את דברים. על להגיב אומץ לך שיש

 באכזיב. גבול״ ״יש של בהפנינג פוליטיות, בהפגנות
חדש? זה גם

 לי, היתה תמיד אבל עכשיו. זה עם התחלתי כאילו נראה זה
 אם במיוחד. אותה הסתרתי לא ומעולם פוליטית דעה כמובן,
 את בזה. מבחינים היו שירים, של למילים מקשיבים היו אנשים
 זו גם בבוקר. השכם השכם ואת שחמט את ששרתי זוכרת
 ויש פוקוס עלי שמה התיקשורת האחרון שבזמן רק דעה. הבעת

תהודה. יותר לזה

 הכאיבו בירושלים, בשבת קולק טדי שספג המכות
 וכולם זה על מדברים כולם בארץ. אנשים מאוד להרבה

 וחמומי־מוח צעירים אברכים כשמאתיים המומים. די
 בו בועטים לריצפה, אותו מפילים ,70 בן איש על מתנפלים
 פועלים, הם שבשמו אלוהים, שגם מקווה אני עליו, ויורקים

מהעניין. נפגע
 שלפי מסתבר אבל החרדית, היהדות מצד לגינוי חיכיתי

 גם מספיק. עונש קיבל לא קולק טדי הקיצונים, של דעתם
 מה שיגיד שפירא, אברהם ח"כ של קולו את שמעתי לא

 חילול״ הוא כיהודיה דעתי שלפי הזה, הבזיון על דעתו
כבוד״האדם. וחילול חילול״שבת השם,

 הדעה ונגד ההלכה ונגד התורה נגד זה לזה. מתנגד שאני מובן
יהורי. על יד להרים מאשר מכוער יותר דבר אין התורה. גדולי של

מקום? באף השבוע זאת אמרת לא מדוע •
 זה על דיברתי אני העם באותו עוד אבל שמעת, לא אולי
היום. בחצי הרדיו בתוכנית

דעתך? את וצעקת בכנסת קמת לא מדוע אבל •
 בתוכנית מילה להגיד מאשר יותר לעשות כוח יש לך

רדיו.
 יותר זה וכלי־התיקשורת ברדיו דיברתי כי בכנסת, צעקתי לא

מהכל. חזק

שמי דניאלה


