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בתמונה: בסכין־גילוח. פגיו את שחתכו בריונים ידי

 אחרי בתל״אביב. דיזנגוף בכיכר גזענות נגד בהפגנה
 את יעזוב לא זאת למרות כי יוסי הודיע שהותקף,

ג׳וליאנו. עם השותפות את יפרק ולא הדירה

 למטה יורד והטוב, המיסכן הילד
בקריזה. למעלה עולה והשכן במדרגות

 נתקל שהוא הראשון הקורבן הייתי אני
 אותה סובב היד, את לי תפס הוא בו.

 ערבי לי: אמר האמה. את לי ושבר ,״
 לא ובכיתי. הביתה הלכתי מלוכלך!

 זו זה. את לי עשה הוא למה הבנתי
 פיסית בי שפגעו הראשונה הפעם היתה
 שונה. שאני ידעתי תמיד מוצאי. בגלל
 עברית שפות, שתי דיברו בבית

וערבית."
 קשרים לקשור לו הפריע לא מוצאו
 בכיתתו, אחרים ילדים עם חברתיים

 יותר מאוחר וגם בנצרת כשהיה
 בחיפה. לגור עברה כשהמישפחה

 בחיוך אומר הוא באים." היו ״חברים
 סימפטיים שאנחנו ״מזלנו מקסים,

 שאיפשר מה גם זה ואוהבים. ופתוחים
 לא מרגישים, אנשים שלנו. הקיום את

חושבים." רק ־־
 שבהם מיקרים אומנם זוכר הוא

 אך יהודיים, ילדים של מבתיהם סולק
דופן. ויוצאי בודדים היו אלה מיקרים

 שהיתה בחברה שחיו משום עברית,
 הוא אמו ועם אחיו עם יהודית. רובה

 בעברית. חושב גם הוא עברית. מדבר
 של תפקיד בסרט לגלם סיים עתה רק

 שוטפת ערבית וריבר פלסטיני פרטיזן
 בסרט הקורם תפקירו המצלמה. מול
 לח״י, איש יהודי פרטיזן של היה אחר
 אותו היה ״התפקיד עברית. דיבר שם

 צריך רק ״הייתי אומר, הוא תפקיד,״
בפה." השפה את להחליף

 שמאים לא
חיילים

אנו ץ ר ^ולי ב ד  ובהערכה בכבוד מ
שני ״הורי שניהם. על הוריו, על

 אוהבים. חכמים, אינטלקטואלים, הם
 מגמה להם היתה שלא שלהם, הגדולה

 בית היה לאומית. פוליטית הכוונתית
 פתוחה מחשבה היתה פתוח, ליברלי

 היה ביניהם גם ודת. מין הבדלי ללא
חסר פרט כאל לדת התייחסו הם כך.
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 כאיש והתהילה הזעם בסרט כתפקידו 1בסרט; גיוליאנו
בתפ שם הופיע ג׳וליאנו הלח״י. מחתרת 1

בנובמבר. יתחילו שצילומיו חדש בסרט תפקיד קיבל ואחריו מרכזי, קיד

 וגדל יהודי בבית־ספר למד ג׳וליאנו
 הערבית השפה את יהודית. בשכונה

 אותו לימד גם הוא שלו, מאבא למד
 בא היה לפעמים ולכתוב. לקרוא
 שהצטרף חיפה, (יליד דרוויש מחמוד

 לשורות ששת־הימים מילחמת אחרי
 של הלאומי למשורר נחשב אש״ף,

 בלימודי לו עוזר והיה הפלסטינים)
הערבית. השפה

 צבר כמו עברית מדבר ג׳וליאנו
 וערבית מיזרחי, מיבטא ללא אשכנזי,

 מיבטא ללא פלסטיני, ערבי כמו
לרוב דיברו בבית אבל ישראלי.

 לנו והיה זה את ספגנו ואנחנו חשיבות
 מחוץ החיים עם להתמודד קל יותר

לבית.
 וגם ערבי ולא יהודי לא חשבנו ״לא

 הלאומים. משני אחד אף הרגשנו לא
 הזה.״ בנושא סכיזופרנים היינו לא

 שלושת למדו וערבית מעברית חוץ
 אירופיות. מיזרח שפות גם הילדים

 נסעה ,10 בן ג׳וליאנו כשהיה ,1968ב־
 למיזרח־ שנים לחמש המישפחה

 גם לדבר הילדים למדו שם אירופה.
 בשתי שולטים והם וצ׳כית רוסית

השפות.

 קצר זמן לארץ חזרה המישפחה
 ספר־ יום־הכיפורים. מילחמת לפני

 הבן ספרטק) בקיצור (המכונה טאקוס
 רוצה אינו שהוא החליט הבכור,

 את להוציא וכשהלך לצבא, להתגייס
 ״ערבי" רשם שלו תעודת־הזהות

לצה״ל. גוייס לא הוא הלאום. בסעיף
 בבית," שטיפת־מוח היתה ״לא
 מאיתנו, אחד כל ״לכן ג׳וליאנו, מסביר

 את סיגל ולהכרה, לבגרות כשהגיע
דרכו." ואת שלו החשיבה כיוון

 זמן במיוחד. קשות היו המילחמות
 מיל- פרצה לארץ, שחזרו אחרי קצר
 התנדב ג׳וליאנו יום־הכיפורים. חמת

 תקופה ועבד רמב״ם לבית־החולים
 בעזרה בחדר־המיון כנער ארוכה

לנפגעים.
 הוא למילחמה," ההתנגדות כל ״עם

 למישפ־ מעזרה נמנע לא ״איש אומר,
 היה בחדרי־מיון. עזרה או שכולות חות

 בין הפרדה לעשות שיש לנו ברור
 שגם לנו, ברור היה לפרט. הכלל

והמדי השיטה קורבנות הם החיילים
 גם זוהי שלנו. האויב לא ושהם ניות

 אנחנו — בבית שהתקבלה התחושה
 של אווירה היתה חיילים. שונאים לא

העניין.״ עם להתמודד לעזור
 היתה חיה שבה היהודית בסביבה

 מקובלת מאוד מר־חאמיס מישפחת
 הלא הערבי את גילו ״האנשים ואהודה.
 הומאנים, ערבים שיש ראו מכוער.
ומרגישים. שחושבים אנשים

 אחד וכל אישי היה איתנו ״המגע
 גם זה משלו. אישיות עם יצא מאיתנו

 שלנו המישפחה אטרקציה של סוג היה
 במקום היהודים את משך דווקא וזה

סובלנות." גילו אנשים אותם. להרחיק
 צריך שבו לגיל ג׳וליאנו הגיע ואז

 מתחילה שבו גיל תעודת־זהות, להוציא
 למישרד־ ניגש הוא הזהות. שאלת
 מה אותו וכששאלו בחיפה הפנים
 לאום לרשום סירב שלו, הלאום

 שזה לו הסתבר ויכוחים אחרי כלשהו.
 את לקבל לסרב ניסה והוא ניתן לא

 שאינו שאדם לו כשהודיעו התעודה.
 חשב מאסר, רינו תעורת־זהות מחזיק
 תקציב מחוסר בעניין. לבג״ץ לפנות
כיהודי. לבסוף ונרשם לוותר נאלץ

 את שקיבל אחרי אחדים חודשים
 גיל ,18 לגיל הגיע שלו תעודת־הזהות

 אבל היהודיים. הצעירים אצל הגיוס
 שנשלח כמו אליו נשלח לא צו־גיוס

 כעסתי,״ ״נורא צעיר. לכל אוטומטית
 ללישכת ״הלכתי בחיוך, אומר הוא

 שאני אדיר מונולוג בבית הכנתי גיוס,
 לחפות רוצה ואני יהודי להיות רוצה

 הרגשתי,״ ככה לא מישפחתי. קלון על
 רציתי ״אבל להסביר, ממהר הוא

 להיות רציתי זהות, רציתי להתגייס,
 ערבים, לשנוא רציתי יהודי, צנחן

 בבית צד." לאהוב מישהו, להיות רציתי
 להתגייס בהחלטתו להתערב ניסו לא

 בלי לבד, להחליט לו נתנו לצבא.
 האישיים לחייו בקשר השפעות

הפרטיים.
■

 'נחשוב לו אמרו הגיוס בלישכת
 צו־גיוס לו שלחו חודש וכעבור עליך׳

כדרוש.
 לצנחנים. מייד והתנדב התייצב הוא
 מסביר הוא יהודית," בסביבה ״חייתי

 הקרובים חבריי ״כל מעשהו, את שוב
 ספק להטיל התחלתי יהודים. היו

 בגדה הכיבוש צורת על אבי בדברי
 להתייחסות ביחס דבריו על המערבית,

 היהודית שטיפת־המוח לערבים. הצבא
 ולפני יותר חזקה היתה המימסדית

 אבי. של בתורתו סדקים התהוו הגיוס
 חשבתי עצמו. לגיוס הצדקות חיפשתי

 שאני האומרים אלה צודקים שאולי
פנאט." סתם

 שירותו של הראשונים בחודשים
 ״הכל הצבא. את ג׳וליאנו אהב הצבאי

 היו האימונים ספורטיבי. טריפ כמו היה
 אז אבל ונחמד. טוב היה והכל בסדר

וראי־ בגדה־המערבית לאימון נשלחנו

 ״זה שוב, מסביר הוא הזה," בגיל זמנית
 בקופת־ במס״הכנסה, נוח יותר היה

 השם עם הארץ. מן ביציאה חולים,
 הבית מן בלילות חוזר כשהייתי חאמיס,

 עוצרים היו בחיפה, שלי החברה של
 השם החלפת מכות. מקבל והייתי אותי
 לא היום לקיום. טאקטי צעד היתה
 אני היום הזה. הצעד את עושה הייתי

 איבד השם כי חאמיס, לשם חוזר לא גם
 להפוך רוצה לא אני משמעות. כל לגבי

באישיותי.״ ולא בשמי לא לסמל,
 עולה, כוכב הוא ג׳וליאנו היום
 מיקצועו על לדבר מבקש וכשהוא
 מה כל בעיניו. אור מופיע כשחקן
 הוא לגביו, מעניין לא כה, עד שסיפר
 על תקליט כמו חוזר הוא כאילו מרגיש
 זה ואמנות מישחק וידוע. ישן סיפור

 שהוא מה וזה עכשיו, אותו שמעניין מה
עושה.
כשהיה ,15 בגיל לשחק התחיל הוא
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לאחרונה. פוטר אך הקטנה. תל־אביב נמיסעדה כמלצר ענד גם תקופה
במחסו החיילים של ההתנהגות את תי

 של לבתים הפריצות את ראיתי מים,
 מה להבין התחלתי פיתאום ערבים.
ב הופיע שלי אבא פיתאום קורה.

 סופרמן, בסרט כמו שלי, חלומות
 האוב מתוך מופיע ברנדו כשמרלון

 ככה לך!׳ 'אמרתי שלו: לבן ואומר
הרגשתי. בדיוק

 בעצמי כשעמדתי היה ״המשבר
 ערבים, לעצור צריך והייתי במחסום

 לעמוד יכולתי לא היטב. אותם לחפש
 החגור, את מעלי הורדתי פשוט אז בזה,

 את שמתי לידו בצד, אותו הנחתי
הביתה." משם הלכתי ופשוט הנשק

 הליכתו נקראת הצבאית בלשון
 ובתי־ מעצרים היו אחר־כך ״עריקה".

 וועדות פסיכיאטריות וועדות סוהר
 פשרה על הוחלט לבסוף מישמעת.
לחיי בבית־הבראה ישרת שג׳וליאנו

 את סיים וכך תרבות, כאיש חולים, לים
 עדיין הוא הצבאי. השירות שנות שלוש
 התפקיד. באותו למילואים נקרא

 לו קראו לבנון, מילחמת כשפרצה
סירב. והוא לשירות

 החליף ,19 בן בהיותו מסויים, בשלב
 שלו שם־המישפחה את ג׳וליאנו
 לשם הערבי אביו משם למר. מחאמיס

באפיסת־כוחות ״הייתי היהודיה. אמו

 נגד בסרט ״שיחקתי בצ׳כוסלובקיה:
 הנער הייתי קטן. בתפקיד הנאצים
 חייבים הם היום עד הפירר. של השליח

הסרט." מן כסף לי
 נסע הצבאי שירותו את כשסיים

 ותנועה, ריקוד שם ולמד ללונדון
 ללמוד והתחיל לארץ חזר אחר־כך
 אותו זרקו אבל בבית־צבי, מישחק

 בעיות בגלל שנה אחרי מבית־הספר
 הבימה לתיאטרון הלך הוא מישמעת.

 לא ״אני קצר. זמן אחרי נזרק משם וגם
 הוא שהן,״ כמות מיסגרות לקבל נוטה

טוב." תלמיד לא ״אני אומר,
 פגש הבימה מתיאטרון שעף אחרי

 סוכנת־השח־ הון, לביאה באמצעות
 (מי היל רוי ג׳ורג׳ הכימאי את קנים,

 והוא העוקץ) את השאר בין שביים
 המתופפת בסרט לתפקיד אותו לקח

 לה- ג׳והן של סיפרו פי (על הקטנה
הרא הרציני המיפגש היה זה קארה).

 דורך כוכבו מאז הקולנוע. עם שלו שון
נטויה. ידו ועוד

 הסרט, צילומי אחרי לארץ כשחזר
 הזעם בסרט מרכזי תפקיד קיבל

 מספר הסרט נשר. אבי של והתהילה
 ריכזתי ״בסרט '.48ב־ לח״י מחתרת על
ותיסכוליי." מאוויי כל את
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