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בפור ביומון בעבר עבד הוא בת").
 יש וכאלה לממשלה, השייך טוגל
שעוב הסביר הוא זו. במדינה כמה

 בחופש״הביטוי פוגעת אינה זו דה
העיתו של וחופש־הבעת־הדיעה

אלה. בעיתונים נאים
שמאל מיפלגות בין ההבדלים

ז א ג
מדי במרבית כמו בפורטוגל, וימין

 הבדלים הם (ובכלל) המערב נות
 כלכלית תפיסת״עולם על שנשענים
ת תי חבר  עיקר כי סיפר הוא שונה. ו

 השונות המיפלגות בין המחלוקות
ת בו ב ב סו בי  הוא אלה. נושאים ס

ם בארץ כי גילה  שמאל בין ההבדלי
ם הם וימין  ולאו מדיניים, הבדלי

ת־עולם דווקא  חברתיות־ תפיסו
שונות. כלכליות

ישראל, על משהו ידעת •
הנה? שבאת לפני

 ומאז שבאתי לפני הרבה קראתי
 שורשים לי יש כי שלי, העשרה שנות

 על בן־גוריון, על הרבה ידעתי יהודיים.
,1948ב־ המילחמות על המדינה, הקמת י

אחרי מקרוב עוקב אני .1973ו־ 1967 |*
 נעשה זה אבל בישראל, הפוליטי המצב

קריאה. על־ידי ורק מרחוק,
בי מתעניין בוודאי אתה •

ממו מפורטוגלי יותר שראל
צע?

בוודאי.
עי שאתה העובדה בגלל •

הי השורשים בגלל או תונאי,
שלך? הודיים

יהודיים, שורשים לי שיש מכיוון
 ובעבר לי. קל יותר עיתונאי שאני ומאז *

ישראל. על הרבה כתבתי
בצעירותי, עיתונאי, שנעשיתי לפני

בפור יהודים של במועדון חבר הייתי
 והיינו בסרטים צופים היינו ושם טוגל,

 זה ישראל. על וויכוחים דיונים מנהלים
 יכול אני היום ׳.60ה־ שנות בסוף היה

 ישראל על אז שראינו שהסרטים לומר
 על־ידי שסופקו סרטי־תעמולה, היו

 שונים יהודיים וגופים ממשלת־ישראל
לישראל. מחוץ
 לבוא עכשיו בהרת אתה •
 של יוזמה היתה שזו או הנה,

שלך? העורך
לבוא. בחרתי אני
למה? •

 חוץ עובד. אני שבו בשבועון גם טובה,
 טוב מבין אני שלי, הרקע בגלל מזה,
 שבחרתי הוא העניין שקורה. מה יותר
 שאחרי חשבתי כי הבחירות, אחרי לבוא

 ממשלת־אחדות־לאומית של הניסיון
 שאני היא האמת חדש. משהו פה יקרה
קו שמשהו חושב אני כך. חושב עדיין

 כיוון לאיזה יודע לא עדיין אני פה. רה
 שהדברים חשבתי שבאתי לפני הפנייה.

 שהם מבין אני היום ברורים. יותר יהיו
מסובכים.

הבחי תוצאות על ידעת •
בישראל? רות

 הפרטים. מלוא את לא אבל כן,
הרא התוצאות על קראתי בפורטוגל

 מה על כללי מידע לי היה שוניות.
פה. שקורה

 חשבתי כי עכשיו, לבוא בחרתי
בי חדש משהו תביא חרשה שממשלה

הבחי לפני והפלסטינים. ישראל חסי
 המיפ־ משתי אחת שאף חשבתי רות

 גדול, רוב תשיג לא כאן הגדולות לגות
 המיפלגות של כוחן את הבנתי לא אבל

הדתיות.
שהו זמן שבתוך האמנת •
חדשה? ממשלה תורכב פה תך

 ממשלה, שתהיה חשבתי לא אולי
 ראש־ממשלה שיהיה האמנתי אבל

 ולא ברור, כיוון שיהיה חשבתי חדש.
ממושך. כל־כך למשא־ומתן ציפיתי
ש כמעט אחרי עכשיו, •
 קצת מבין אתה בישראל, בוע
המיפלגות בין ההבדלים את

החרדיות?
 את להבין מצליח לא אני מנסה. אני
 אני קורא כשאני אבל זה, של ההגיון
רוצים. הם מה לראות מצליח

 שדתיים־ בעיניך מוזר •
 במדינה שולטים אורתודוכסים

בזאת? בצורה
לא נוגע זה זאת. לומר לזר קשה

 דומה נראה זה לי בהם. שבחרו נשים
 יש שבהן אחרות, ערביות למדינות
 הזמן שבמשך קטנות, דתיות קבוצות

 שיש בטוח אני כוחן. את מגדילות
משמעות. זאת לתופעה
 כאן החרדיות המיפלגות אופן, בכל

 מבין אני לגמרי. חדש משהו בשבילי הן
 את עמוק באופן לשנות רוצות שהן

 מבין אני המדינה. של והאופי המיבנה
מו מדינה פה שתהיה רוצות לא -שהן

מוש אלא מדינות־המערב, כמו דרנית
 מדינות־ של האופי לכיוון יותר כות

ערב•
ביותר? אותך הרשים מה •

 הפוליטי. המצב את להבין הניסיון
 הרבה משנה לא שהאינתיפאדה הבנתי

 11 שאחרי חושב אני ישראל. לאזרחי
 בישראל אנשים התקוממות, חודשי

 ולא זה, את לפתור איך לחשוב צריכים
לפ לתת איך אלא כוח, של בדרך

 להביא או אוטונומיה, של סוג לסטינים
 הפלסטינים בעיית את שיפתור למצב

הזמן כל הנמצאים החיילים בעיית ואת

שההת חשבתי מילחמה. של במצב
ביש דעת־הקהל על תשפיע קוממות

 מראות הבחירות תוצאות אבל ראל,
שלא.
בלומר? •

לד אבל העיקרית. הבעייה לא שזו
 שקיימת, בעייה זו ההתקוממות עתי

 שחלק מרגיש אני אותה. לפתור וצריך
 את לפתור רוצה בארץ הציבור מן גדול

 חש אני גירוש. של בדרך הבעייה
 עושים הם שאם אומר גדול שציבור

 לב שמתי אותם. לגרש צריך מהומות,
הפלס הבעייה את שם המערך שגם

 מערכת־ במהלך הראשון במקום טינית
 הב־ ,התוצאות אחרי ועכשיו, הבחירות,

מי־יודע־למתי. תידחק עייה
 מרגיש לא אתה כלומר •
קרוב? בטווח פיתרון שיש
 עדין יותר אפילו זה לא. בכלל לא,

שה מבין אני שחשבתי. ממה ומסובך
לש כדי חזק די אינו הפלסטיני מאבק

ישראל. בתוך דעת־הקהל את נות

 החרדים עם ומתן המשא •
בעיניך? מוזר

 הייתי אולי ישראלי, הייתי אילו
 מן לעיתים מחייך אני כזר כך. מרגיש

 להם שיש מרגיש אני כאן. הפולקלור
 לעשות מה יודעים לא הם אבל כוח,

 הכל כאילו נראה זאת ובתקופה איתו.
 יש קורה. לא דבר שום ובעצם קורה,

 יודעים לא והם בידיים, כדור לדתיים
 מן נובע זה אולי בו. לעשות מה

 מיק־ פוליטיקאים אינם שהם העובדה
צועיים.

 מן שלך ההתרשמות מה •
המערבית? בגדה הביקור

 כל־כך לא אנ־ לומר. קשה זה
 תמיד אני לדברים, ביחס אמוציונלי

 רוצים אנשים אם רציונלי. להיות מנסה
 ריכוזי בתוך מפטרלים חיילים לראות

באי מילחמה. של מצב זה אוכלוסיה,
 רק כאלה דברים רואים אנחנו רופה

 מצפייה המצב מה ידעתי אני בסרטים.
עיתונים. ומקריאת בטלוויזיה

אחרת? נראה זה וכאן •
 עם במישרין מדבר כשאתה כי כן,

 וחזק טוב אותם מרגיש אתה אנשים,
 כל שלא מאמין אני עכשיו גם יותר.

 חיילים. על אבנים זורקים הפלסטינים
 שהישראלים לראות מאוד אותי הרשים

 בארץ כמו הכבושים בשטחים מרגישים
 כבשו הם כאילו מתנהגים והם זרה,

מא אני אבל אחדים. ימים לפני אותה
 על יפה משתלטים שהישראלים מין

 לשים והסמכות הכוח להם יש המצב.
 להם להרשות ולא בעוצר, אנשים
לצאת.
 לא הישראלים החיילים •

 שהגדירו יש קשים? לך נראים
כחיות. אותם
בטלוויזיה כשרואים לא. בכלל לא,

 שוטרים על מדרום־אמריקה כתבות
 גם מיפלצות. כמו נראים הם ברחובות,
 היו המהפיכה לפני בפורטוגל השוטרים

 אם אבל רכים, לא הם פה יותר. קשים
 לי נראה הוא ישראלי, בחייל מסתכלים

 מאור־מאוד רובם במדים. אזרח כמו
 הם מה להבין מצליח לא ואני צעירים,

הפלס הבעייה כלפי מרגישים בעצם
 מן השוואות עושה אני הזמן כל טינית.
שלנו. הניסיון

 פורטוגלים עם בעבר כשדיברתי
 במושבות, למילחמה שהלכו צעירים,

 שונה היעה עם חוזרים היו תמיד הם
 להם.כשיצאו שהיתה מזאת לחלוטין

 ובאו לשם הלכו שהם אחרי למילחמה.
 הם והאוכלוסיד, המציאות עם במגע

 נגד ופנו יותר, לשם לחזור רצו לא
 משהו יקרה שפה חשבתי הממשלה.

קרה. לא זה אבל לחיילים, דומה
היש שהחיילים חושב לא אני לא,

 שיש חושב אני מיפלצות, הם ראליים
 כפי לנהוג להם שגורם מידע בידיהם

נוהגים. שהם
לד חינוך, של עניין זה •

עתך?
 שלהם הררך זו ואולי תרבות, חינוך,
 שהם לי נראה הבעייה. עם להתמודד
 עצמם על מגינים באמת שהם מאמינים

 ועל המולדת על מדינת־ישראל. ועל
 זה, את מבין אני הערכים. ועל היהדות
מסכים. לא שאני למרות
מסכים? לא אתה •

 אני ישראל, של לקיומה מסכים אני
 ציוני של בהגדרה נכלל זה אם יודע לא
 יש לי כי שלי, בעייה לא זו אבל לא, או

 הסיבות כל יש ליהודים אבל מולדת.
 מסכים לא אני מדינה. להם שתהיה
 זו אבל פה, נעשים שהדברים לצורה
דעתי.
הס להשיג היה שאפשר חושב אני

 שאני כמה ועד העמים, שני בין כמה
 היו הציונות של דרכה בתחילת יודע

 יהודית־ פדרציה של רעיון על שדיברו
ערבית.

 לישראל, הנה כשבאת •
שלך? מהיהדות משהו הרגשת

קשה. שאלה זו
ה ת א  את מגדיר בכלל •

כיהודי? עצמך
 למדתי כקאתולי, אני.גדלתי לא.

 ללכת נהגתי דתי, קאתולי בבית־ספר
ראשון. יום בכל לכנסיה אבי עם

 שאתה ידעת תמיד אבל •
יהודיה? שאמך יהודי,

 התחלתי 12 או 11 בגיל רק אבל כן,
 עשיתי ואז האלה, הדברים על לחשוב

 התחלתי היהדות, לכיוון צעד ביוזמתי
 עברית, למדתי לבית־הכנסת, ללכת

מס־ שזה הרגשתי אחר־כך התפללתי.
₪ סדגזסטי עגת צילמה:

הנשיא בבית אגודת־ישראל מישלחת
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