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לה)ח(;  (95גורל;  (96צמח הדפנה
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סוף סוף;  (59צפור־שיר גדולה)ח(;
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כינוי־לוואי לסימפוניה האחרונה
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המכון הי שראלי ל ספרו ת
נשים קוסמטיקה ופדיקור
קורסים מקצו/ניים ברמה גבוהה ל:
• ספרות נשים • קוסמטיקה ואפור • פדיקור • מניקור
• אפילציה )הוצאת שיער לצמיתות(
השתלמויות באירופה
• מנון ליופי וסלון תסרוקות חדישים ל
תסרוקות ,תספורות ,החלקות ,סלסול ,צביעות ,פסים,
טיפול פנים ,איפור ,הוצאת שיער לצמיתות ובשעוה3 .
תעודות למס יימים והבנה לבחינות
'י'
הסמבה ממשרד העבודה .... .........
 30שנות נסיון והישגים בהדרכה מקצועית!
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בבית־הקולנוע הוטלה פצצה .היה
זה בעת הקרנת סרט על אדולף אייכמן.
 18צופים נפצעו ,אולם־זזקולנוע נהרס
כליל ופסטיבל הסרטים היהודי
בפאריס הופסק ליום אחד.
מארגן הפסטיבל ,אמיל וייס,
ישראלי יוצא רומניה בן  ,37ויתר על
שמירה אישית.) :המגן היחידי שלי היא
קסדת־האופנוע'( ,אך שמח מאוד
כאשר נערכה למחרת הפיגוע הפגנת־
מחאה המונית ,שבה השתתפו אלפים,
כולל בכירי ציבור ואמנות.
זה הפסטיבל השלישי ,אותו יזם
ואירגן וייס .ולמרות שכבר נכנם
לגירעון של  200אלף פרנקים )כ־20
אלף דולר( עוד ידו נטויה .קודם יסיים
את הפסטיבל השוטף ,על  30סרטיו,
העוסקים במישפטים על זכויות האדם
והפשע הנאצי ,ואחר־כך יחשוב מה
הלאה.
נשים ערביות .וייס הוא הדוד
קישוט של התרבות הישראלית ב
פאריס .הוא מסתובב ברחובות העיר,
לבוש בתליפת־עור שחורה ,מרכיב
מישקפיים כהים וחובש קסדת״אופ־
נועים .אסטרונאוט אמיתי .אך עם
התילבושת הזאת הוא מצליח להיכנס
בכל הדלתות הסגורות בפאריס .אם זה
מישרד־התרבות ,אם זאת מישפחת
רוטשילד על כל שלוחותיה ,ואם אלה
סתם יהודים ושאינם יהודים.
אבל לפני שנתיים ,אירגו פסטיבל
סרטים יהודי־פלסטיני ונחל תבוסה
מוחצת.
את הכישלון הזה הוא מסביר כך;
.הפסטיבל כלל כמאה סרטים ,מתוכם
 14מהארץ ,ביניהם שלושה שעסקו
בבעיה הישראלית־פלסטינית .סחבק
התמים חשב להקדיש שני ערבים
לדו־שיח יהודי־פלסטיני ,אלא שהוא
לא ידע לאיזו ביצה הוא נכנם.
.את המכה הראשונה קיבלתי
מהיהודונים הקטנים של הסוכנות
היהודית .כשקיבלו לידם את התוכנית
וראו שאני מקדיש שני ערבים לרו־
שיח פלסטיני-יהודי ,הם פשוט הוכו
בתדהמה .אחד מסגניו של אריה דולצין
הזהיר אותי שאם לא אוריד מהתוכנית
את הסרטים המדברים על פלסטינים
— לא רק שלא אקבל שום סיוע כספי,
אלא שהוא עצמו יפנה למישרדי־
ממשלה שונים ,ויתרה בהם שאינני
האיש המוסמך לדבר על תרבות
יהודית .הסברתי לו בעברית צחה —
כסף אף־פעם לא נתתם לי ,מבחינה
תרבותית אתם נפל ,ואתם עוד באים
להכתיב תנאים? לכו לעזאזל!״
למרות־זאת הוקרנו הסרטים ונערכו
סימפוסיונים אחרי הקרנתם .התגובה
היתה חצי־חצי .היו בעד והיו שנכנסו
להיסטריה ,שכמעט הגיעה לאלימות
פיסית.
הסרט האחד ,עדות של ישראלית
למען הפלסטינים היה סרט דוקו
מנטרי ,של עדנה פוליטי ,בימאית
ישראלית המתגוררת בפאריס ,שהראה
את חיי הפלסטינים אחרי 67׳ —
השינוי שחל בחייהם במעבר מחברה
פיאודלית לחברה תעשייתית ,בה הם
הפכו להיות פועלים שחורים תחת
שילטון זר.
הסרט השני היה סירטו של בימאי
ערבי ,מישל חליפי ,יליד נצרת החי
בשנים האחרונות בבלגיה .הסרט סיפר
על שתי נשים ערביות ,אחת מנצרת
ואחת משכם .זו משכם היא אופטימית,
מורה באוניברסיטה ,הכותבת שירה
ושאיפתה העיקרית היא לחופש־ביטוי,
כאדם וכאשה ,בחברה הערבית תחת
הכיבוש הישראלי.
לעומתה ,האשה מנצרת חיה במצב
של חוסר־תיקווה ועדינות .היא אינה
מוכנה להתפשר עם קיומה של מדינת
ישראל ,אחרי שהחרימו ב־ 1948את

אדמותיה ,במטרה לבנות איזור־פיתוח,
שלא נבנה מעולם.
אבל גם עם חליפי וייס לא הסתדר
כל־כך .בגלל הירצחו של עיצאם
סרטאווי ,ימים ספורים לפני הפסטיבל,
עמד חליפי על כך שסירטו לא יוצג,
אם לא יוקדש הערב לעם הפלסטיני.
וייס סירב.) .אירגנתי פסטיבל של
תרבות ולא פסטיבל פוליטי!״(
מסכם היום וייס את הפרשה; .אני
לא רוצה להיות נייר־הטואלט של הדוד
לילים הציוניים ולא של הפלסטינים
הדוגמטיים .שניהם מדברים בנוסחות
שאי־אפשר לפרוץ.״
עבריין עברי .דרכו של וייס
רצופת תפניות .בגיל  17עלה ארצה,
שירת בנח׳ל ,ולפני  12שנים הגיע
לפאריס ,שבה התפרנס מעבודות־בניץ.
שיפוץ בית־ ספר של נזירות הביא אותו
למחלקה לאדריכלות בבוזאר ,הא
קדמיה לאמנויות היפות בפאריס.) .וכך
הפכתי מפירחח לארכיטקט עם ציון
לשבח!״(
כארכיטקט ,שיפץ את אחד מחמשת
התיאטרונים של הקרטושרי ,המרכז
התיאטרוני הגרול ביותר בצרפת,

מארגן וייס
לא נייר־טואלט
הנמצא ביערות ואנסו שליד פאריס.
הקרטושרי ,שהיה בעבר בית־וזרושת
ליצור תחמושת )קארטוש ,בצרפתית:
תרמיל־כדור( ,מנוהל על־ידי לאריאן
מנושקין ,שטיפחה בזמנו קומונת-
תיאטרון משלה )תיאטרון השמש(,
וכיום היא אחת הכוהנות הגדולות של
התיאטרון בעולם.
מהארכיטקט של התיאטרון הפך
וייס למנהלו האדמיניסטרטיבי והאמ
נות  .,אך עד מהרה התאכזב ממה שראו
עיניו בתיאטרון :רוב ההצגות היו
פאתולוגיות. .היה נדמה לי שאנשים
עולים על הבימה תחת לעבור טיפול
פסיכיאטרי .אולי זה לגיטימי ,אבל
אינני חושב שמישהו צריך לשלם
כרטיס עבור זה.״
אז החליט וייס לחזור למקורותיו
דווקא ,אם כי לא חזרה בתשובה,
למרות שהתחיל ללמוד גמרא .התר
צאה. :אם פעם דיברתי עברית כמו
תוכי ,פיתאום ראיתי שיש בעברית
מימד אחר.״
וייס אינו מסתפק בעברית ,מבקש
גם לשפר את התדמית של ישראל
בעולם ,על־ידי חידוש הציונות האמי
תית ,הדרך הרוחנית־התרבותית .את זה
יעשה על־ידי פסטיבלים נוספים
לתרבות יהודית־ישראלית.
לשוב ארצה הוא עדיין לא מוכן .יש
לו חשבון לא טוב עם האווירה בארץ,
והוא חושש שיירה באדם הראשון
שירגיז אותו .אחרי הכל ,הוא ,כדבריו,
בכל זאת ,עבריין עברי.
העולם הזה 2484

