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בידיהם גורלם את ויקחו - לבכות יפסיקו המיזרחיים שהיהודים הזמו

 במחנה־ שהיינו זמן ״נר
ש השרים,  שנ

 ברגע נאינדיבידואריס.
 ראוץ־ישואר, שהגענו

כקולקטיב״ שנסנו

 עם הסינסוו ״נשיסת״ם
 המדינה הפלשיניס,

 רתת ח״בח תהיה
 רנעיות חשובה
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 1986 של במדינת״ישראל לפגוש **וזר
 יפות במילים דבריו את המקשט באדם

 עוד מוזר ושלום. חרות שיוויון, צדק, כמו
 זורמות אלה שמילים באדם לפגוש יותר
 נאמרות אלא קישוט, לצורך רק לא מפיו

 מסתכל כשהוא יוקדות, השחורות כשעיניו
בעי למבט כשמעבר בן־שיחו, לעוני הישר
 באדם כשפוגשים שלמה. אמונה יש ניים
 בו להסתכל שלא קשה ועכשיו, כאן כזה

נאיבי. שהוא ולומר בחיוך
 שנים מזה שחקן שילוח, יוסי הוא כזה
 שנים פחות קצת כותב״תסריטים רבות,

 סרט של בימאי גם מקווה, הוא כך ולעתיד,
מלא. באורך

"■י 14 י

 לאו לכותרות האחרון בשבוע עלה שילוח
והתי הקולנוע בתחום עיסוקיו בגלל דווקא
הק לגמרי, אחר עיסוק בגלל אלא אטרון,

 שילוח במרחב. הישראלית לפוליטיקה שור
 שבוע לפני שהופיע האנשים אחד היה

הכ על הודיעו שבה במסיבת־העיתונאים
 לבוקרשט לנסוע ישראלים קבוצת של וונה

 שונים אנשים עם מיפגש ולקיים שברומניה
 לציבור להראות כדי הפלסטיני, העם מן

 בלב שמאמינים מי עדיין כאן שיש בארץ
 הפלסטינים, עם דו־שיח בקיום בצורך שלם

 להביא באפשרות שלם בלב והמאמינים
 החוק אף ועל למרות זה וכל למרחב. שלום
שלישית בקריאה שבועות כמה לפני שעבר

 תוך אל ובצילצולים ברעש ושנכנס בכנסת,
 האוסר החוק - הישראלי ספר־החוקים

 ל״פקודה ספח שהוא אש״ף, עם מיפגשים
. טרור" למניעת

 קל ולכן הפוליטיקה, מן בא לא שילוח
בשי משופשף אינו עדיין הוא לו. להאמין

 שיהוו ובמישפטי״מפתח בסופרלטיבים מוש
 קל איתו, כשמדברים לעיתון. טובה כותרת

לו. להאמין
 ראשו על ודק־גיזרה, גבוה איש הוא
 שחור שפם בעל והוא קרחת, נוצצת

 שבהם סרטים מעשרות מוכר הוא ומרשים.
 גדול חלק ישראליים, הגדול חלקם שיחק,

כשחקן־תיאטרון מוכר הוא זרים. לא״פחות

 הבימה קרשי על פעמים עשרות שהופיע
ומגוונים. שונים בתפקידים הישראלית,

 מעברה בוגר כורדיסתאן, יליד שילוח,
 יפהפה בבית ביפו מתגורר בראשון־לציון,

 מחלון וירוקה. מטופחת פנימית חצר בעל
 אפשר ביתו של שבקומת״הקרקע גדול

ושמיים. ים לראות
 למרות במעברה, הקשה ילדותו למרות

 העולים לכל כמו לו שנעשו ועוולות קיפוח
ברא לארץ שהגיעו המיזרחיים החדשים

 מאשימה אצבע מפנה שילוח אין ,1950 שית
 מצטרף הוא השילטון. או המדינה כלפי

 הציבור בקרב ומתרחבת ההולכת למגמה
טוען הוא קדימה. מבט שעיקרה המיזרחי,




