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אותו. גם והיכה בשערותיו השוטר אותו תפט ספורות דקות אחרי

 ברשותם כי טענו, התיאטרון 'שחקני
 המקום, שם על תוקף, בעל רשיון־עסק

 ששכרו והם, בית־קולנוע, בעבר שהיה
 את איתו ביחד קיבלו המיבנה, את

 נדרשו שהם דברים ישנם הרשיון.
 והם האולם, את ששיפצו אחרי לתקן

 לקבל שיוכלו כדי אותם, מתקנים אכן
■׳ שמם. על רשיון
 הרשיון כי טוענים, המישטרה מן אך

 (אסאד בלבד לבעל־העסק ניתן
 'סעיף ישנו עצמו וברשיון פריטק)
 אם בתוקף יהיה לא הרשיון כי האומר
 המקום על הבעלות או השליטה תועבר

 לניהול רשיון אין ״להם לאחרים.
 ״הרשיון במישטרה, טענו תיאטרון,״

לבעלים.״ רק הוא
 הוגשה כי נטען, המכות בעניין

 מרגע להיבדק התחיל והנושא תלונה
 כי מקווים, במישטרה התלונה. הגשת
לבדיקה. תוצאה תהיה הקרובים בימים
 אל־חקוואתי תיאטרון לאנשי אך

 זו אין המיזרחית שבירושלים
 החוק אנשי עם הראשונה ההתקלות
 עם ביחד השחקנים, קבוצת והשילטון.

 ואשתו אבו־סאלם, פרנסואה הבימאי
 נודדת, תיאטרון קבוצת היו ג׳קי,

 בית- להם היה לא .1977ב״ שהוקמה
 כמה לפני להצגותיהם. קבוע תיאטרון
 הישן המיבנה את שכרו חודשים
)58 בעמוד (המשך מבעליו.

 כשהבין זכותו. שזו לו אמרתי המעצר.
 הערבות, על אחתום לא זאת שבכל
החוצה. ויצא התרגז
 נכנם לחדר, שחזר אחרי קצר זמן

 פנים לו היו אזרחי. לבוש נוסף, אדם
 חלק. שחור שיער אינדיאניות, קצת—

 עושה אני למה ושאל אליי ניגש הוא
 אתה אם חרא. ״יה לי: אמר הוא בעיות.

 את לו מרסק אני בחלקי נופל
 וכדי שתחתום!" מוטב העצמות.

 לשוטרים אמר עליי, לחץ להוסיף
 למעצר. אותי שיכניסו בחדר שישבו

אותי. ולקלל עליי לאיים המשיך הוא
 הוא אבל בשקט, אליו לדבר רציתי

 מכות. לי להרביץ והתחיל עליי התנפל
 אני שלו. ובברך בידיו אותי היכה הוא

 היכה והוא הכיסא, על מפוחד ישבתי
הגוף. בכל אותי

 למה אותו לשאול המשכתי הזמן כל
 האחרים השניים בגסות. מתנהג הוא

הזמו כל ישבו בחדר איתנו שהיו

 לא הם אותי. מכה הוא איך והסתכלו
מילה. אמרו

 לי הכאיב שהוא ראה כשהוא
 שהוא לו שאמרתי ואחרי מספיק,
 מכאיב אתה ״גם ענה: הוא לי, מכאיב

 שאלתי לי.״ מכאיבים כמוך אנשים לי.
 עשה והוא הדמוקרטיה, זאת אם אותו

הדמוק ״זאת וענה: מיזרחית תנועה
לכם!" שמגיעה רטיה

 אותי, ולקלל לאיים המשיך הוא
 מחכה שהוא ידעתי שתקתי, אני אבל

לי. להרביץ ימשיך ואז לו שאענה
 קראתי החוצה, לצאת ועמד כשגמר

 האלה שהדברים לו והסברתי חזרה לו
 לו הסברתי לטובתו. אינם לי שעשו
 ואראה הלאה הדברים את אעביר שאני
 הוא בתיאטרון. הצופים לקהל אותם
 פה שיש מתחרט ״אני לי: אמר

אותה!" מנצלים אתם דמוקרטיה.
 הדלת החדר, מן החוצה כשיצא

שם עמד ואיבראהים פתוחה היתד,
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ומציירת. משחקת אמריקאית, יהודיה ג׳קי, בעיקרו. פוליטי החומר,

 תפס החוקר הסצינה. כל על והסתכל
 גם והיכה בשיערות איבראהים את

אותו.
 שוב החוקר העניין, שנגמר אחרי

 ביקש ושוב כתב־הערבות את לי הגיש
 לא שאני לו עניתי עליו. שאחתום

 לעצור יכול הוא רוצה הוא ואם חותם
 היה לא וכבר לי כאב הגוף כל אותי.

 הסתכל הוא אותי. יעצרו אם לי איכפת
 לפני לא אותי. לשלוח והחליט עליי

 שוב היום למחרת שאבוא שביקש
 מן אחרים ושחקנים אני לחקירה,

התיאטרון.
ראדי. של סיפורו כאן עד

 והוכה בפנים היה שראדי בזמן
 את לו למסור שסירב השוטר, על־ידי

 המכות את חבריו שני שמעו שמו,
 תוך אל הציץ אף איבראהים מבחוץ.

 במו המחזה את וראה פנימה החדר
עיניו.

 מכים כיצד הוא גם ששמע אדוארד,
 לעורך־הדין. לקרוא מייד רץ ראדי, את

 היה כבר הצריף, מן השניים כשיצאו
 הם מיגרש־הרוסים. בפתח עורך־הדין

 השוטר נגד תלונה להגיש ביחד ניגשו
אותם. שתקף

 לפי לחקירה, שוב כשבאו למחרת,
 אליהם, התייחסו כבר השוטרים, הזמנת

 לקחו משי. של בכפפות לדבריהם,
 למחלקת ולא הרישוי למחלקת אותם

 עניין את איתם לברר כדי המיעוטים,
 אל־ תיאטרון של רשיון־העסק

חקוואתי.

 אורחים ^
נשק גושאי

ל מישטרת־ירושלים גובת ףץ
עניין !  אף ״על ויבשה: קצרה היתה י

 למחלקת זומנו התיאטרון ששחקני
 איש על־ידי נוהלה החקירה מיעוטים,

 בשיתוף־פעולה רישוי־עסקים, יחידת
 בשל וזאת מחלקת־מיעוטים, עם

 עסק מנהלים התיאטרון אנשי השפה.
 מטפלת המישטרה ולכן רשיון, בלא
 עסק ניהול על תיק נפתח כמקובל. בזה

 לעבור אמור והתיק רישיון ללא
הקרובים.״ בימים התביעות למחלקת
 ששלושת מכיוון תמוה, העניין

 שחאדה, ראדי — התיאטרון שחקני
 מועלם ואדוארד חלאילה איבראהים

 ערבים הם במישטרה, שהיו —
בוריה. על עברית הדוברים ישראלים

 נראה שהוא נפי ״אל״חקוואתי' תיאטרון מיבנהעובי בית
 זהו המיזרחית. בירושלים שונן המיננה מבחוץ.
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