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אממת
תיאטרון

־,שח? מרקיע כמעט □
 הוא קאמרי) (תיאטרון ויוליד! רומיאו

הדו כל של תר בי. הגדול סיפור־האהבה
 של בנוסח כמעט פשטנית, העלילה רות.
 אותה הפקיע עצמו ושקספיר זעיר, רומן

 אולם לה. שקדמו מיצירות ה דמויות כל על
 על־ אדיר דרמתי כוח־מחץ לה נתן א ה

 לתוך המסובכים המאורעות כל דחיסת ידי
 בעזרת כנפי־נשרים לה ח והצמ ימים, כמה

לשחקים. אותר, הנושאת רבת־ההוד, השפה
הקא הצגת של הראשו״ד, המערכה בתום

 מועקה. הרגשת הצופה בלב משתררת מרי
 כמטוס בכובד, המסלול על מתקדם המחזה

 ועלול להתרומם מסוגל שאינו מדי, כבד
 ;־,נהדרים המשפטים הקרקע. פני על להחר״ק

 הבמה על מתנלגלים ל הגד, וויליאם של
 ומה ; פורת אורנה בהיסח־הדעת. כמעט
 וואגנרית, אופירה של הירואית לדמות יותר

 מוורונה, 13ה־ בת העדינה לילדה מאשר
 הנבטים את בלבה מנביט זר גבר אשר

אשה. אהבת של הראשונים
 המחזה אמנם, באה. אינה השואה אולם

 הדו־שיח בשעת גם לקרקע צמוד נשאר
 מתקרב כאש־ אולם הגזוזטרה• מן הגדול
 קוטל שרומיאו הרגע מן הדרמתי, השיא

 לגלות, ונידון בדו־קרב אשתו של דודנה את
 אורנה סוף־סוף. להמריא היצירה מתחילה

 יוליה. הופכת אורנה, להיות לפתע חדלה
שום- להיות יכול אינו כי אם מילוא, ויוסף

 המחזה עגלת את דוחף פרישון, פאריסאי
 המעולים השחקנים אחד פוקס, לבדו. כמעט
:;יש בתאטרון הצעיר הדור מבין ביותר
 המועמדים שני בין לבחור חייב ראלי,

 המציל — בתו יד את מה, משום המבקשים,
 של השתדלותם למרות אילם הניצול. או

:וש את בכשרון המשחקת גלר, ורות פוקס
 מאד שתשיב הקהל את לשכנע קשה תו,
המו ששני מראש ברור כי בבת. יזכה מי

 זום עוות, במידה אותה ישעממו עמדים
משעממת. כה צעירה לשעמם אפשר בכלל

 ג׳אן של ר המב. מחלה• את לראות אפשר
ה ״מולייר לו קוראים שהצרפתים לא:יש,

 ללא הקוטן), על ראה, כ (כשהדגש, קטן״
 אפילו ההצגה מסויימים בחלקים יסורים.

מה? לשם וק: היא הידולה השאלה משעשעת,
השו שליחות למלא ל כי זירה תיאטרון

 תל שיביאו מקוריים, מחזות יציג אם בה,
 אשר וחברתיות לאומיות בעיות הצופה

 אף בהן לנגוע יעז לא אחר תיאטרון שום
 זית לדגדג מנסה הוא כאשר אולם בקלשון.

 מחוות בעזרת הצופים של שרירי־הצחוק
 מוטב 19ה־ המאה מן חסרי־ערך צרפתיים

קלשון. שיקח באמת
בקושי מצחיק

 המחזה הוא !אהל (תיאטרון לטובה זו נם
 שנים מזה באהל צג שה. ביותר התפל המקורי

 הכושל במויו ת, העתיק. בדיחותיו רבות.
:!ו מורידים שחקניו, של החובבים ומשחק

 הישראליות מריות שבק! הנמוכות לרמת תו
בם,־ט. ר שמ משד, של ומחזותיו בכלל,

ויוליה" ב״רומיאו ומילוא פורת שחקנים
שאלה הגזזיות, לערינזת מתחת

ב לפחות משחק מילוא, יוסף מלבד דבר
כרומיאו. מילוא יוסף את משכנעת צורה
 אורנה באמצעות ששקספיר, הרגע מן

 הצופה שבוי הצופה, לב אל חודר פורת,
ה המישחק אף על הגדול. הקוסם בידי

 שאר כל כמעט של מזה) (ולמטה ממוצע
 כמרקוצ׳־ בן־י,סף אברהם (מלבד השחקנים

 קות המת ת־הבונבוניירה תפאור, למרות יו),
 הצופה נבון, אריה של לעין) היפות (אך מדי

עמוקה. אישית חוויה עבר כאילו מזועזע,
 גרונה, הצגה ;היות יכלה ויוליה רומיאו

וכשרו חותיו כ כל את הקאמרי גייס אילו
 היתד, ת. עצמ בהכנעה למלאכה וניגש נותיו

 לשים כדי אומץ־לב של רבד, מידה דרושה
 חצי שיתוף תוך הסרט־הנע, על כזאת הצגה

 סטאטיסמים הפעלת ותוך בלבד, התיאטרון
הדו במרוצת שהעסיקו בתפקידים מתחילים

העולם. של השחקנים גדולי את רות
 בנוסח ה.מה, על ה״וויות ת נערמי כאשר

מ הצופה נשאר לא הטיפוסי, השקספירי
 היה הזה הקטל כל אמנם כי לגמרי שוכנע
 כאילו רושם עושים השחקנים מן כמה דרוש.
 יותר תאונת־דרכים, של תוצאה היה מותם

תהומיים. רגשות של התפרצותם פרי מאשר

ו9ד.- המאי: פוקש
 זירהז (תיאטרון פרישון הרפתקאות

 פלוני אש והגיוני: ט פש עקרון על מבוססות
 מציל ואלמוני אלמוני, של חייו את מציל

 את יחבב אלמוני הרי שלמוני, של חייו את
 כי פלוני. את מאשר יותר הרבה שלמוני

 את לזכור ף המעד כפוי־טובה, יצור הוא האדם
חולשתו. שעת את לזכור תחת גבורתו רגע

ה־ יצרן־העגלות בתפקיד פוקס, יהודה

 של הזמנה בסופם החל כולו האסון
 למשה שהופנה למעברות, התיאטרון וזל״ם,
 ליד בא.קה המפואר ן השיב. שב ת, שמיר,

 תל-ם על־ידי ה,מנה בכל היתרון תל־אביב.
 אפילו באהל, יוצג המוזמן המחזה כפול:

 והאנושית־ התרבותית הדראמטית, רמתו אם
:;תש ואילו רמה, מכל למטה תהיה כללית

 אינו מראש, קבוע הוא המחזה בעד לום
יוצג. שהמחזה ההצגות במספר כלל תלוי

ל שמיר ניגש אלה בידיעות־יסוד מצויד
 לדבריו, שהיא, הישראלית הקומדיה כתיבת
 חיי על המבוסם עממי, אופי בעל ״מחזה
החדשים.״ העולים

 היסטרית, אשד, ביותר. עגומה התוצאה
 (ובורה ספיריטיאליסטיים תסביכים בעלת

 שלוש־מערכות־ פני על המתרוצצת קסטלנץ),
 קהל את ספק ללא תפחיד ארוכות, אהל

 ;שעמם שהצליחה אחרי במעברות הצופים
התל־אביבי. הקהל את

הקלעים מאחורי
לדורות המלון מן

שח מכבר לא זכתה יקרה למנוחה
ל שנבלה אהרי מרון, חנה הקאמרי קנית

 שבר התיאטרון ומאמץ עייפות מרוב משכב
 מוי השחקנית יצאה ממנו השרון, ן במל, הדר

ב תשתתף בו החדש המחזה לחזרות בוקר
 להקת• . . . הנפלאה הסנדלר אשת קרוב:
 האמרגן בישראל. בקרוב תבקר כושית זמר

 ׳תופ־ בארגון מאד שהצליח גודיק, רא גי
 סומק, אימה הזמרת של המכניסות עותיה
 מאר־ הגולדן־גייט להקת את לישראל מביא

ש שלושת בעוד תופיע הלהקה צות־הברית.
בועות.
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