
רלוונטי! אחד משהו תעשו אלוהים! אחת, הפקה לפחות מהמציאות. שבורח

 ופתאום, העולם. בכל — בישראלים בסוריה,
 לא פעם אף אינתיפאדה. עושים לבד אנשים

חזקים.״ כך כל יהיו שם שהאנשים האמנתי
ש ערבים? חברים גם לך •י
 סלקציה עושים שאנחנו נכון הרבה. ״בטח.
 ערבים, או יהודים זה אם חשוב לא בחברים,

 לא אנחנו נוח לא מרגישים שאנחנו מי ועם
 ערבים חברים גם לנו יש אבל מתחברים,

 איתם, אבל בטח. איתנו. אחד בראש שממש
 על מדברים לא אנחנו הערביים, החברים עם

 פוליטיקה, זה איתם הנושאים רוב תיאטרון.
מוסיקה.״ ספרים,
מוסיקה? איזו •

מחתרת". ״מוסיקת צוחקים. ועמאד סלווה
 חושבת לא את מלווה, תגידי, •

ש הישראלים כל שלום, יהיה שאם
 יתכוו- תרבות ביצירת היום עוסקים

הגדול? המיזרחי השוק אל ננו
 שלו. התרבות על יוותר לא היהודי ״לא.

ואופן." פנים בשום
צו הזמרים כל לא? • לאלכס ירו

מהשי חצי במילא ולקאהיר. נדריה
מיזרחיים.״ שירים הם כאן רים

 עושה זה האלה. השירים את לי תזכיר ״אל
 לוקחים נורמאלי. לא זיוף זה צמרמורת. לי

בערב חצי בעברית חצי רומי, מג׳דל של שיר
 זה זיוף. זה שייך? זה אוזניים לאיזה זהי מה ית.
 הזאת המודה בכלל, דבר. שום זה תרבות, לא
 כל, קודם נורא. זה המיזרחיים, השירים של

 אני המוח. את לי מעיף זה רע. זה כאמנות,
הרדיו.״ את סוגרת ישר

ש השחקנים על כועסת את • שנ
בתיאטרון? ארו

 השחקנים את לראות אותי מרגיז ״תראה,
מוס להזיז משהו, לעשות להם איכפת שהיה
 שבתי. סאלח את עושים הם ופתאום כמות,

 אומרת אני בהם? מקנאה אני איך יודע אתה
)50 בעמזד (המשך

 אלה אני. חורי. מכרם בכרי. מוחמר וורדה.
לא?" טובים, שחקנים

שיש. טובים הכי כן.
 תרבות. כאן לי שאין זה אותי, שאוכל ״מה

 קסטות, ספרים, להביא כדי למצריים רצה אני
 בסן־פרנסיסקו פלסטינית. שירה למצוא כדי

 שלא פלסטינים, מקסימים, שירים מצאתי
 התרבות, את ממני לקחו כאן. למצוא יכולתי

 והארץ ישראלי, אתה בדילמה. כאן חיה ואני
 עליך, להגן שצריך צה״ל, שלך, והצבא שלך,
 מי יודע לא כבר ואתה שלך. העם את הורג
 ערבי להיות פשוט לא זה אתה. ומה אתה

בארץ.
 אל כאזרח. ממני רוצים מה יודעת לא ״אני
 רוצה אני כאילו מדברת אני עכשיו תחשוב,

 לא פעם אף אני ואני, בסדר, אזרחית להיות
רו הייתי נניח יענו, אבל בסדר. להיות רוצה

לע מה להיות? מה בסדר. אזרח להיות צה
 מה לי אמרו לא אבל תרבות, ממני לקחו שות.
פרי יצור הוא האדם יודע, ואתה במקום. יהיה

 מוכרח הוא זהות. מוכרח הוא כזה. מיטיבי
לא?״ זה, ככה הוא. מה הוא, מי לדעת

תגידי,כן רצו אולי • אדוני.׳ ש
כן כמה ״אוהו  את תראה אדוני.׳ שאמרו,
 אדוני׳, ו,כן המפקד, השנים,כן כל הבדווים.

להם." ירו בעיזים להם? יצא ומה
על גדלים היהודים הישראלים •

הנלקטינית

כתב־אישום להתראות. ולא ו ם שלוו לה
ר או שם־ יונתן

 הוא מה שיעשה לו אומרת אני עליו צוחקים
אני.״ כזאת אוהב. שהוא ומה חושב,
את? מה •

 בעצם, בישראל. שגרה פלסטינית ״אני
 יותר אולי האמיתית, הישראלית אולי אני

 זה לא, שלי. היהודים מהחברים ישראלית
 יש זאת בכל אולי ״אבל צוחקת, היא בצחוק."

 של התרבות את מכירה אני משהו. בזה
 התרבות את מכירים לא הם אבל היהודים,

לא?״ מפה, וכולנו שלי.
כתי שלך לערביות מתייחסים •

אטרון?
התיא בתוך גם מסויימת. הסתכלות ״יש

ערבי." נשאר ערבי — טרון
מתכטא? זה איך •

 אומרים ישר אז תפקיד, מקבל ״כשאתה
 שאתה מפני התפקיד את מקבל אתה ,בטח,
 הייתי אני גם ערבייה הייתי אני ואם ערבי,

 שוכחים כאלה. התבטאויות יש מקבלת.׳
טובים." שחקנים גם שאנחנו

הערביים? השחקנים כל •
אבו־ יוסוף חיפה. שבתיאטרון אלה ״לא.

 יקבלו לא לעולם שהערבים האמונה
באיזור. אותם

שהיהו לימדו ילדה, בתור ואותי, ״באמת?
 אלה, אחרים. אנשים ששונאים אנשים הם דים

 עם זה אחרים. יאהבו לא פעם אף לי, אמרו
 כערבי, אתה, ואם להיפתח. רוצה שלא סגור,
 גם אותך, יקבלו לא בתוכו, להתערב תנסה

ממנו." חכמה את אם
ככה? חושבת ואת •

גדלתי." זה על אבל שלא. בטח ״בחייך.
 לא הסמוך, בבניין שגר סלוואה, של אבא

 אומר ״הוא הבמה. על ביתו את מעולם ראה
 אחותי, מהנדסת, אחת בנות. שתי לו שיש

 מהר, זה, את אומר הוא ככה, שעובדת. ואחת
 בא לא שהוא לי אכפת לא אבל ישאלו. שלא

 אתה באמת. מצפה. לא אני שלי. להצגות
 לא פעם ״אף שתיקה, אחרי אומרת היא יורע,״
 בארץ כערבי להתמודד איך אותנו לימדו
כזה." נושא היה לא הזאת.
אותך? הפתיעה האינתיפאדה •

 באלף תלויים שאנחנו האמנתי תמיד ״כן.
במצריים, בירדן, משהו. להשיג כדי גורמים

 היא ערביה. היא פלסטינית. היא ישראלית. היא
 הבלחי־ השילוב ישראלית. שחקנית היא אשה.

מבבת נקאדה, לסלווה מתייחס הזה אפשרי
אמיתי מחזה כלי 1 כי שהחליטה תיאטחן־חיפה,
אגדו בחיפה *שחק. ( ו להגש׳ ועם נ ז מ ו איו
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