
כסו!״ משיגים איועונש!״ מקברים זהשלו!״ הנורמות יש

 בשיקולי הרצוג, חיים מר המדינה, נשיא של התערבותו
 התקבלה ״המשיח', להצגת בקשר חיפה, העירוני התיאטרון

 של מסמכותו ובחריגה האמנותי בחופש כפגיעה בציבור
 נבון, יצחק מר לשעבר, הנשיא את שאלתי הנשיאות. מוסד

הנשיא. מסמכות חריגה זו אמנם אם
 לחיוב לא הזה, בעניין דעה להביע צריך לא שאני מבינה את

לשלילה. ולא
 כהונתד שנות חמש במשך אם רק, לי תאמר אז •

זה? כמו בעניין התערבת כנשיא,
 לפי הזה התפקיד את לעצב חופשי נשיא כל אבל לי. זכור לא
בהן. דוגל שהוא הנורמות ולפי הבנתו

 את ברוחב״לב ביטל הוא לשילטון, הליכוד כשעלה
 מסויים אחוז ושהיווה בארץ מונהג שהיה מס־הנסיעות

 שרוקנה הנכונה, הכלכלה הצלחת אחרי הנסיעה. ממחיר
 אזרחי על מס־הנסיעות שוב הוטל המדינה, קופת את

 למחיר קשר כל ללא נקבע הוא שהפעם אלא ישראל,
תשלם! אתה נוסע! אתה עונש. מעין הנוסע. של הכרטיס

 אם משנה ולא דולר ל״ססג המס יעלה הקרובים בימים
 לעולם. מסביב לטיול או לקפריסין ליומיים נוסע אתה

 היומיומיות, מהגזרות לגמרי כבר שהותשו ישראל תושבי
 מתלוננים הגריסבחו״ל ישראל אזרחי אבל פה. פוצים אינם

 ישראלי דרכון בעלת דיטמן, דבורה היא מהם אחת מרות.
שנה. 15 כבר בחו״ל שגרה אמריקאי, ודרכון

 יכולה לא שאני מפני וזה בארץ גרה לא כבר אני שנה 15
 לייבא אסור בישראל החוק לפי שלי. במיקצוע פה להתפרנס

אחר. סיפור אבל.זה עוסקת, אני ■ובזה משומשים בגדים ארצה
 שזקוק אבי ובימיוחרבגלל בגללם, זקן. ואבא בת בארץ לי יש

 מהארץ וצאתי בהיכנסי בשנה. פעמים 5־6 ארצה מגיעה אני לי,
 פעם ובכל שלי הישראלי בדרכון להשתמש החוק, לפי חייבת, אני
דולר. 100 כנראה יהיה זה הבא, בחודש והחל דולר 50 משלמת אני

 הכסף, בשביל מאוד קשה עובדת אני עשירה. אשה לא אני
 אני כרגע מאוד. לי קשה בשנה טיסה כרטיסי ששה על וההוצאה

 150ב־ לישראל מוזל כרטיס לקנות אפשר ושם בגרמניה, גרה
 דולר 100 עוד אשלם דולר 150ה־ שעל רוצים הם עכשיו דולר.

 אני ומעליב, מוצדק לא אבסורד, נראה שזה העובדה מלבד מס.
 הזקן לאבי להסביר אצטרר יותר. בזה לעבוד אוכל לא פשוט

נגדו. פועל הזה שמס־הנסיעות
 בדרכון להשתמש יכולה לא כמובן, ואת, •

שלך? האמריקאי
 בבית הישראלי הדרכון את שכחתי אחת פעם שלא. בוודאי

 לי ועשו אותי ותיחקרו אותי תפסו האמריקאי. הדרכון את והצגתי
נו. נו, נו,

 ועל הישראלי הדרכון על לוותר כבר חשבת •
הישראלית? האזרחות

 לקונסוליה טילפנתי זה. על חשבתי כעם, בשעת פעם,
 וטרקה לשלם,״ יכולה את גם משלמת, אני לי.אם ענתה והפקידה

הטלפון. את לי
לעשות? מתכוננת את מה •

 זה ועל בארץ נולדתי מלצעוק? חוץ לעשות יכולה אני מה
 אני הנה, באה שאני פעם כל מחדש. פעם כל עונש לי מגיע כנראה

 תושבי בין הבדל שיעשו לפחות ומשלמת. ומשלמת משלמת רק
 אז כרגע, בארץ זכויות שום לי אין הרי חוץ. תושבי ובין הארץ
החובות? בכל שאעמוד למה

 אבל באיכות, לא אולי להיות הפכנו ממש קולנוע מעצמת
 סרטים שני לאקרנים יוצאים חודש כל בכמות. בוודאי

 סרטים היא האחרונה והאופנה חדשים, ישראליים
■—י ׳ "־־ ״׳י** פוליטיים.

 החדש העולה של סירסו הוא יוצא־דופן קצת סרס
 יהודים שבין בבעיות הוא גם העוסק אנקרי, סרג' מטוניס
 הפקעת על ומספר בטוניס, אלא בישראל, לא אבל וערבים,
 אנקרי סרג' את שאלתי ערבים. על״ידי יהודים אדמות

 עוד או אוטוביאוגרפי סרס הוא חמה" ״אדמה סירסו האם
אחרת. דעה המבטא פוליטי, סרס
 לא זה אבל פוליטי. סרט גם וזה אוטוביוגרפים חלקים בסרט יש
 זה כל, קודם וכהנא. לוינגר של דיעותיהם את להצדיק שבא סרט
 שלי והמסר יהודים, של אדמות שהפקיעו ערבים היו עובדתי. סרט
 לא לפני לנו, שיעשו אהבנו שלא מה את עושים אנחנו שהיום הוא

אחר. במקום שנים, הרבה כל־כו
 רק דומים. האירועים דומים, האנשים דבר, אותו נשאר העולם

 ביטוי לידי באה אחת, רגל על הזאת התורה כל משתנים. המצבים
 של אדמתה את מפקיעים כשהערבים בטוניס, שמתחיל בסרט

 אחרי ארצה, עולה המישפחה של הציוני הבן יהודית. מישפחה
 שם בונה והוא ובשומרון ביהודה קבלן הוא והיום בית, בלי שנשאר

ערבית. מישפחה של אדמתה על ליהודים, מודרניים בתים
 בהבדל אדם, אותו הם מירושלים והקבלן מטוניס הקטן הילד

שנים. כמה של
 ארבע לפני כתבת התסריט שאת מכינה אני •

 וורנר־׳. ״האחים פרם את עליו קיבלת ואפילו שנים
הסרט? את לעשות זמן הרבה כל-כך חיכית מדוע
 דבר ביזנס־מן. כל קודם להיות צריך בימאי שבארץ מפני זה
 את יודע לא אתה אם כסף. משיגים איך לדעת צריך הוא ראשון

בימאי. אתה אם להראות ההזדמנות לך תינתן לא לעולם זה,
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