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כרום!״ לי עושים לא ״מדי־צבא יי—
 )21 מעמוד (המשך

 לפני טלוויזיה הרבה עשיתי אליי. פנו
 שעשינו הראשונים אנחנו הקולנוע.
 הערבית, במחלקה בטלוויזיה, דראמות

דרא חמש עשינו סאלח. אנטואן עם
 שלי הראשון המורה היה והוא מות

 מצלמה. עם להתנהג איר אותי שלימד
 סיפו־ ,לילדים סידרה עשיתי אחר־כך

 הסרט את לעשות רצו ואז רי־חיליל,
 אותי בחר זילברג יואל הגנרלית. אמי

 פוג־ שהאמא מצרי קצין של לתפקיד
 הגבול את עוברת שהיא אחרי אותו ^שת

 עם השלום התחיל בדיוק אז בטעות. ן
 שלי הראשון התפקיד היה זה מצריים. ׳

הישראלי. בקולנוע
 קצין של תפקיד היה זה אבל •

מצרי. |
 הפרק את עשינו ׳80 ובשנת כן.

 ובניו, ספרא עזרא מישל של הראשון
 סאלם בסידרה השתתפתי גם ואז

ותעלם.
 עשית ״מישל״ בסידרה אבל •

יהודי. של תפקיד
 קרא דיין ניסים התפקיד. על נלחמתי

סי בשוק. מוכר ערבי של לתפקיד לי
 שאני סיבה שום שאין וטענתי רבתי,

 שאגי משום רק בסרט ערבי אשחק
סד שתי מאחוריי שיש אמרתי ערבי.

 גדול. תפקיד רוצה ושאני גדולות רות !
תפ ואין גדול תפקיד שאין אמר גיסים

 סטניסל־ פעם שאמר כמו קטן, קיד
בסקי.
 את רוצה שאני לומר חוצפה לי היתה

 גיסים את שיכנעתי הראשי. התפקיד
 בתוך מיבחנים שני לי עשה הוא דיין.

לק להחליט חודשיים לו ולקח חודש,
ש התברר אחר־כו לתפקיד. אותי חת
מילחמות. עבר הוא

מי? נגד •
 רק לי נודע זה הטלוויזיה. הנהלת

 שהיה לפיד, טומי הצילומים. אחרי ,
 לא שהוא אמר רשות־השידור, מנכ״ל ן
יוק הכי לסידרה ערבי שחקן רוצה 1

 שזה אמר גיסים הטלוויזיה. של רתית
 או הוא ״או ואמר: לי, מתאים הכי

כלום״. 1
ל מיבחנים הרבה עשה דיין ניסים

 לו אמרתי אני אבל יהודיים, שחקנים ן
 לא אחר אחד שאף הדמות על דברים
 של לבית דומה בבית גדלתי אני אמר.

 ואצלנו צרפתית דיברו שם מישל. (
 שלי המישפחה האנגלית. עם השוויצו

 בזמן האנגלים של לחוגים קרובה היתה
 שלי אבא את מינו האנגלים המנדאט.

בחיפה. לשופט־שלום
אצולה? מישפחת הייתם •

לאצולה. קרובים להיות רצו יענו.
 של הראשון הפרק את עשינו ואז 1

פיילוט(ניס יהיה שזה והחליטו מישל
לע כסף יגייסו הם טוב, הוא ואם יון) !

הסידרה. כל את שות
 בהו־ להתגלגל שלי השם התחיל אז

קי אחר־כך חודשים כמה גי־הקולנוע.
 שם לאף. מתחת בסרט תפקיד בלתי

 במישטרת בלש של תפקיד עשיתי
 הסיד־ את המשכנו אחר־כך תל־אביב.

רה.
הסידרה? את אהבת •

 מלך. כמו הרגשתי רגע. מכל נהניתי
תשאלי. אל אותי, פינקו

מתייח שלך הילדים איך •
שחקן? אבא להם שיש לזה סים

 שהם חושב אני ברירה? להם יש
מתלוננים. לא הם זה. את אוהבים

 כשהקרינו גאים היו הם •
״מישל״? את

 איתי שיחקה הגדולה, הבת קלרה,
 היו הם שלי. הנכדה היתה היא בסידרה,

בכפר־יאסיף. גם המישפחה, כל גאים,
 לראות הולכים •הילדים

בהם? מופיע שאתה סרטים
 ולא מאוד צר גשר את ראו הם כן.
כל־כך. זה את אהבו
התפקיד? את אהבת אתה •

לא.
בצה״ל. קצין היית שב גם •

 המדים משהו, לך עושה זה
הצבאיים?

 שופט לא אני כלום. לי עושה לא
 את שופט אני כדמות. הדמות את

הכי עם מסכים לא אני שלה. המעשים
הפוליטית, האידיאולוגיה וכל בוש

 דמות כל כמו דמות עוד זו בשבילי
 דמות עם להזדהות יכול אני אחרת.

כצמן. כמו
התאה התסריט את שקראתי איך י

 לליבי. קרוב מאוד הוא בדמות, בתי
 העבודה את שעושה איש פשוט הוא

 בשלב לו שנמאס בצבא, קצין שלו,
 שופט אני לעזוב. רוצה והוא מסויים

 את נותן, שהוא הקולקטיבי העונש את
 הגדה. של הכיבוש ואת המערכת כל

 אחר עם ולדכא אחר עם לכבוש בכלל,
 ערבי שאני משום לא זה. נגד אני —

פלסטיני.
א ל  לשחק מסכים היית •

טוב? כיבוש שמראה בסרט
 סרט לעשות סירבתי גם שלא. בטח

האמ את שמראה מילחמת־הלבנון, על
 האלה בפראים שנתקל המיסכן ריקאי

 שנכנס התמים הישראלי ואת בביירות,
 ושתילא. צברה על דבר שום יודע ולא

 לעיצאם דומה דמות לשחק לי הציעו
 להסכים יכול לא אני אבל סרטאווי,

 הפלסטיני את שמראה בסרט לשחק
 הפלסטיני כזה. דבר אין הקלאסי. הרע

 לו ושיש הידברות שרוצה זה הוא הטוב
 מערבי. מחשבה וכיוון אירופית מאהבת

 על נלחם והוא ומסרב רע שהוא זה
 היה הכל שלמה. אמונה ועל עקרונות

אי־אפשר. יכולתי, לא כזה. באור
האחרון, בזמן בזה גל יש •

 כמעט, הישראליים, הסרטים כל
הכיבוש. של הזה הנושא על הם

 רצו הם בתיכון, כשהייתי בהתחלה,
עורו־דין. שאהיה
טוב? תלמיד היית •

 רק היה שלי הראש שובב. הייתי לא.
ובשחקנים. בסרטים

אותך? עניינו לא חברים •
התי עד מצטיין תלמיד הייתי לא.

 הייתי כלום. אותי עניין לא ואז כון,
ורומאנטי. מלנכולי עצוב,
ספרים? קראת •
 בבית־ספר למדתי המון. קראתי כן.

 דת, ללמוד אותנו הכריחו נזירים, של
התנגדתי. ואני

 ממישפחה בא אתה •
דתית?
לא. בכלל

 נחשבים האלה בתי־הספר •
טובים? לבתי־ספר

לונ לאוניברסיטת בגרות עשינו כן.
 בתחילת באנגלית. הכל למדנו דון.

 לבגרות אותנו העבירו ׳60ה־ שנות
 לעבור קשה מאוד היה וזה ישראלית,

שפה.
האח בשנים השתפרה שלי העברית

רונות.

זהות? בעיות לך יש •
שכן. תקופה היתה

מתי? •
 את שעשיתי עד הזמן, כל כמעט
של עניין זה סוויץ׳. ועשיתי הבחירה

,■״——י—■

ובניו׳ ספרא עזרא ב״מישל באבי-המישפחה
אותי! פינקו מלך. כמו הרגשתי רגע. מכל ,.נהניתי

 רק לא ובוער אקטואלי אותנטי, זה
 אם העולם. בכל לכולם בוער זה לנו.

 יתחיל הפיצוץ אטומית, מילחמה תהיה
 בחדשות, הזמן כל אנחנו מכאן.

 אחרים עמים אין ופלסטינים. ישראלים
הכס במשאבים שמשתמשים בעולם

 הכל מפנים כזאת. בצורה שלהם פיים
 בעולם דעת־הקהל את לשנות כדי

 גם המדינה. את ובונים כסף וזורקים
 רב. עניין יש ובאירופה בארצות־הברית

 שמראים הזמן כל ומעודד מסכים אני
 שמדבר שלי, אישי בהיבט הדברים את

ה את הומאנית, אנושית מבחינה אליי
 אנחנו בתוכה. חיים שאנחנו טרגדיה

 אשמים. לא
אנחנו? זה מי •

ופלס ישראלים ואני, את כולנו.
 כל הנסיבות. של קורבן אנחנו טינים,

 איך שלו. והצדק שלו הסיפור עם אחד
 מוחלט צדק אין זה? את לרפא אפשר

 או יותר, צודק יותר שסובל מי ואין
 ככה. לחיות אי־אפשר יותר. לו שמגיע

נלח אנחנו מה על מתים. כולנו בסוף
המוות? לפני צדק יש מים?

 שאתה מזה מבסוט אתה •
שחקן?
מאוד.

 מיק־ להחליף רוצה היית •
צוע?
רגע. מכל נהנה אני לא.

ה ת א  שלך שהבן רוצה •
י שחקן? יהיה
 לי יש לא? למה רוצה, הוא אם

 יש שחקן. להיות שואף שהוא הרגשה
שחקן. של נשמה לו

ש כועסים שלך ההורים •
שחקן? נעשית

לא.
ה מ ש רוצים הד הם •

תהיה?

 תמיד שנים. שבע־שמונה לפני החלטה
 למי לדיכאונות עצמי את מכנים הייתי

שלמה. דראמה מזה עשיתי שייך, אני
זה? על דיברת •

 שייך, אני מה שייך, אני למי בטח.
פלסטיני? ישראלי?

?1967 אחרי היה זה •
מלונדון. שחזרתי אחרי התגבר זה

 היתה קשה הכי התקופה .78ל־ 73 בין
 את שטעמתי אחרי המעבר, תקופת

בלונדון. טעם־החופש
בלונדון? היית מה •

 צריך והייתי ישראלי־ערבי, הייתי
 כשהסתובבתי אומרת. זאת מה להסביר
 היה אם ישראלי. דרכון עם בעולם
 השגרירות בלונדון, משהו לי קורה

 מה והבנתי עליי אחראית הישראלית
 הזמן כל למולדת. לארץ, שייכות זה

 מהיותי שנובעים ריגשי־נחיתות לי היו
רצוי. לא מיעוט

ת ר חז  ראש עם מלונדון •
מורם?

הת כי הבעיות, שוב והתחילו כן.
 היתה מקודם. יותר בעצמי לנגוע חלתי

 מודע, יותר הייתי שבה מעבר תקופת
 קוסמופוליטית יותר זהות לי והיתה

 כיוון לי היה רוחנית. ופילוסופיה
 התחיל שזה עד הפילוסופיה, את לממש
דרך־חיים. להיות
אומרת? זאת מה •
 לי פתר זה במישחק. התבטא זה

האי את פיתחתי מישחק. של בעיות
 שעשיתי. תפקידים דרך שלי שיות
מסויימים? תפקידים •

 להיות מחשבה לי היתה אבל לא.
 זה וחסר־מנוחה. סגור ולא פתוח, יותר
 זה מעשית טוב. זה את לעכל זמן לקח
 שזרקתי עד תפקידים, הרבה דרך היה

 היה ואז הצידה, האלה הדברים כל את ,
 עם יותר להתעסק עצמי ביטחון יותר

החיים. ועם עצמי עם האמת,
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