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 — המקורית ובגירסה סאלם,
 בשייח״ דירתו קשפר. פראנסואה

 היא המיזרחית שבירושלים ג׳רח
אנשי־תיאטרון. של הומה כוורת

 כמה הקיר, על ערביים שטיחים
 ובת״ בתכשיטים מעוטרות מראות
 ג׳קי של ציורים ג׳קי, של :מונות

 קבוצודהתי־ של כרזות הקיר, על
ב אל־חכוואתי הפלסטיני אטרון

 כלי־ ובהולנד, בצרפת אנגליה,
 אימום הריצפה, על מפוזרים הקשה

 על גיזרי־עיתון הרבה חייטים, של
 השני, בחדר מקש סלים הספה,

פטי בפרוזדור, מפוארת סיפרייה
ישנות. ומזוודות תקליטים פון,

מ נמצאת שאני תחושה לי יש
 נודד. תיאטרון של הקלעים אחורי

הע של הכותרת היא פלסטיני אני
 שולחן־דד על במאונך המוצב לון

 יפה־ של תמונה ומתחתיו נתיבה,
פליטה. — קטנה פיה

 לו קורא טלפון,״ ״פראנסואה,
 הקבוצה משחקני אחד אדוארד,

באדמיניסט שעה באותה שעוסק
 עונה ״איווה,״ הקבוצה. של רציה

 אנגלית לדבר ומתחיל פראנסואה
 סב־ ישראלית עיתונאית טוטפת.

 נזזזג׳וב על פרטים לדעת ?שת
 לאחרונה שהועלתה הצגה נוחג׳וב,

 הכל בתל-אביב. צוותא :אולם
 התשואות ביקרו. פתאום זפצים

 על נמשכה הפנטסיה סוערות. זיו
 סיום אחרי רב זמן ובקהל זבימה

 נפל, לא הפלסטיני המסר ;הצגה.
 ה־ ערלות. אוזניים על :ניראה,

 לאוזן מאוזן חייך הישראלי זמאל
בהתלהבות. כפיים מחא

 שר אני ז״ להם מאמין .אתה
ולח.

 היסום: של שנייד. ואחרי .כן.״
 רצו כולם ההצגה אחרי יודע. לא

 לך יש מילים. כמה איתי יחטוף
 כמה אותי שאלו ? דקות זמש

 זה שעות. שש לי יש גיתונאים.
 היתה מה מבין לא אני מוזר. ;יה

הזאת.״ ;בהילות
 הם למה אותם לשאול ״רציתי

לח ג׳קי זורקת מופתעים,״ ;ל-כך
החדר. יל

 מאחור הספה על השרועה ג׳קי,
 היא סיגריה, אחרי סיגריה מעשנת

 יהודיה פראנסואה, של הנאה שתו
ב המשתתפת .30 בת ומריקאית

 תיל- וכמעצבת כשחקנית בוצה
:ושות.
ז״ יהודיה מרגישה .את
 נולדו והוריי סבי במיוחד. ״לא

 תחושה היתה לא בבית אמריקה.
 יודעת את יהודית. מישפחה ול
נזחג׳וב את כשראה סבי שאל ה

אירו ברחבי הצגות בשלוש כה
 בנצרת, הכבושים, בשטחים פה,

 הצגתם בתל־אביב. ולאחרונה בעכו
 מונה מחגיוב, נוחגו׳ב האחרונה,

 פלסטינים חלקם שחקנים, שיבעה
מהגליל. ערבים וחלקם מהגדה

בשט ,1996ב־ מתרחשת ההצגה
 שפירושו מחג׳וב, הכבושים. חים

פלס אנטי־גיבור הוא ״הנסתר,״
מ למות הבוחר ג׳וחה מין טיני,
 את עוד לשאת יכול שאינו כיוון

 בכלל התקופה של המיכאני אופייה
 הקרובה החברה של ריקנותה ואת

 שחי פשוט, פועל זהו בפרט. לו
 מישפחתו ליצור. שחדלה בסביבה
לח רק מסוגלים הקרובים וחבריו

מוכרות. ג׳סטות על זור
 *״! חי חצי להישאר רוצה מחג׳וב

 מכניסים מישפחתו בני מת. וחצי
 חייו את ומשחזרים לארון אותו

 לאחור. חזרה קיטעי באמצעות
ומ מהארון לצאת מחליט מחג׳וב

 פלסטינית זהות על לשמור צליח
ונאיבית. אופטימית

ההצגה, את ממשיך היית ״אם
ד׳ יעשה שמחג׳וב מצטז היית מה

 הבחירה שלי. הבעיה לא ״זו
ש לומר יכול רק אני שלו. היא

 מספיק. אינו למולדת שלנו המאבק
החב תחיה איך להחליט גם צריך

לאר דומים נהיה האם שלנו. רה
 שנעתיק או אחרות, ערביות צות
המע החברה של צורת־החיים את

 במיל- הובס הערבי העולם רבית.
הפלס לבעיה פיתרון למצוא חמתו

לק הפלסטינים חייבים לכן טינית.
תו ולהפיח בידיים גורלם את חת
בחייהם.״ כן

 מנסה אני לשני אחד טלפון בין
עברו. על לספר אותו לגרור
במ ערבי שאינך יודעת ״אני

שלך?״ הסיפור בדיוק מה קור.
 מבטו, את מחדד הוא ״תראי,״

 סיפרתי לא שמעולם דברים ״אלה
 הקרובים.״ חברי זולת לאיש, אותם

 ואחרי בחדר משתררת דומיה
לספר. התחיל הוא אחדות שניות

מן או ב־  א
ערבי

* י ן א כ  טרנסילבניה, יליד הו
י י  העולם מילחמת לפני שהיתה מ

 הוא הונגריה. של חלק השנייה
 במילחמה במוצאו. קאתולי הונגרי

 הרד נגד הגרמנים עם נלחם הוא
לקבו השתייך יותר מאוחר סיס.

 צעירים קצינים של מהפכנית צה
 לחתום שביקשה ההונגרי, בצבא
כתוצאה הרוסים. עם נפרד חוזה

א הוא *ביו נ ה היא אמו ־ בתוניס הונגרי ה תי פ ל הוא ־ צו ו ג
פלסטינית להקה והקים אמויקאית יהודיה נשא המיזותית, :ירושלים

 מבקרים אנחנו למה — חג׳וב?
 בטד הישראלים אבל !אמריקה ת
 מוח,״ שטיפת כאן לי שעשו ים
 מתהפכת מפוחם, מבט שולחת יא
 להביא והולכת קמה המיטה, ל

לבנה. של וצלחת תה •ם

 חי חצי
ת חצי מ

ל אותו ראיתי ראנסואה. ן
 מ- ישב הוא בצוותא. ראשונה יי

 בידיים וניהל בקרת-התאורה תורי
 ההצי של הטכני הצד את רוכות

 בירושלים. בפורים אחר־כך, ;.
 מחופש. המון של זרם נגד לכנו

 צב־ בפסים סוודר עם ■אנסואה
ו אף־נשר ומעליו צעיף ניים.

 ועצבניות. רגישות תכלת ני
 אנגלית צרפתית, ברהיטות רבר

 היא הראשונה ההתרשמות דבית.
 גוונים. אינסוף כאן יש קולו.

 כשועל־ ,הכיוונים מכל משפיע א
ותיק. יאטרון

 כפי ״בראנסואה,״ או פראנסואה.
 מנהיג הוא חבריו, לו קוראים

 הם־ קבוצתיהתיאטרון חכוואתי,
 ירוש־ במיזרח שהוקפה :טינית
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אדחנוואת
במזרח שהוקמה

 קבוצת־ של שמה זהו
 הפלסטינית, התיאטרון

בשלוש הופיעה הקבוצה

 ובשטחים בנצרת בעכו, אירופה, ברחבי הצגות
 שבחים וקצרה בתל־אביב גס ולאחרונה הכבושים

קבוצת־התיאטרון. של פלאקט בתמונה הצגותיה. על

 והוא הגרמנים אותו אסרו מכך
 במחנה־מעצר חודשים כמה ישב

 כשברח צרפת. גבול על גרמני
 שנית נעצר לצרפת, והגיע מהמחנה
 באשמת הפעם האמריקאים, על-ידי

הגרמנים. עם שיתוף־פעולה
לל נשאר הוא השיחרור ״עם

 תקופה באותה בצרפת. רפואה מוד
 קאתולית, צרפתיה באמי, התאהב
 לאמנות באקדמיה ציור שלמדה
 ב־ איתה. להתחתן והחליט בצרפת

ושנ לימודיו את כשסיים ,1953
 הוריי היו שנולדתי, אחרי תיים

 זר לחיות. איפה להחליט צריכים
 לא צרפתית בגרות לו היתה שלא
ב רשיון־עבודה לקבל היה יכול

לל היה יכול הוא כי אם צרפת,
באוניברסיטה. מוד

מי לאבא הציעו תקופה ״באותה
בת ובבית־לחם. באמריקה שרה
 לאמריקה לנסוע רצו הם חילה
אמ תמיד בבית יצא. לא זה אבל

 שם, לגור עברנו שלא ״טוב רו
 מיש- של לקורבנות הופכים היינו

 ל־ הגענו בקיצור, טר־מק־קארתי.״
 שנתיים. בן הייתי שייח׳-ג׳רח.

 בבית־החולים כמנתח עבד אבא
 הוא שנתיים וכעבור בבית־לחם,

 סנט־ג׳וסף בית־החולים את הקים
המיזרחית. שבירושלים


