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ו ח ת פ  הירקון, ברחוב הבתים אחד של ^

מכ לבושה אשד, הופיעה בתל־אביב, ■1
 מקו־ לבנה וחולצה ארוכים כחולים נסיים

 מזודדה נשאה הימנית בידה סלת־שרודלים,
 יותר, עוד גדולה מזוודה כתפה ועל גדולה

 משאה מכובד השמאלית. בידה הנתמכת
 רינו מכונית אל כשכורה האשד, התנועעה

הבית. מול שחנתה קטנה,
המכו גג על המזוודות את העמיסה היא

 כשהיא שניות כמה לעמוד נשארה נית,
 המיוזעים פניה את ניגבה בכבדות, מתנשמת

 בכניסת ונעלמה וחזרה חולצתה בשחזל
ש הופיעה ספורות דקות כעבור הבית.

 גם ענקית• כביסה גיגית הפעם כשבידה נית,
 המכונית של הפלטפורמה גבי על נקשרה זו .

 חזרה למכונית מהבית הדרך על הקטנה.
 מזוודות בידיה פעם כשבכל רבות, פעמים

שונים. מגדלים
 ראשו את העוברים אחד סובב פעם מדי

״לאן וחשב: ברחמים מהולה בסקרנות
 להרויח צריכה כזו כשאשר, אלוהים, הגענו,
שרח אדם אותו אך טבלות?״ על־ידי לחמה

כ סברו את שינה הסבלת על נכמרו מיו
 החפצים, כל את שהעמיסה אחרי זו, אשר

המ את התניעה ההגה, מאחורי התישבה
לנסוע. החל המשומש והרינו כונית

 שלתוך היא העובדה אבל להאמין, קשה
 להצגת שלם ציוד נדחס זו קטנה מכונית

ה שלה. השחקנים צוות כל על תיאטרון,

 — הצתת ואילו שאן לנאתה שייך תיאטרון
 שאן. נאתר, כן גם הנו — כולו הצוות כל
 קבוץ לאיזה שוב מועדות היו המכונית פני

מרוחק.
★ ★ ★

כגיטו ההתחלה
 על לאחרונה שמע העירוני קהל ך*

ב הציגה כשעוד כשנתיים לפני נאתר, 1 ן
 שנים. כחמש שיחקה שם הבינזוז, תיאטרון

 של האלמת בתה המרכזיים: תפקידיה בין
 החזה בעלת הירוקה האשה קוראז׳; אמא

 קליאופטרה של אומנתה גינט; בפר הכפול
 ב־ הקרוסלה ובעלת וקליאופטרה, בקיסר

ליליוס.
ל בואה עד בתיאטרון, נאווה של דרכה
 הקריירה את ומגוונת. ארוכה היתד, ישראל,

 מגיל החל מאוד. רך בגיל התחילה שלה
 בו שהיה ילד של תפקיד בכל שיחקה שש

 שבהן בפראג, •התיאטרון בהצגות צורך
 שסיימה אחרי השחקנית• אמה השתתפה
 על נאתר, חתמה לדרמה, גבוה בית־ספר

שיח שם בפראג, קאמרי תיאטרון עם חוזה
הנאצים. על־ידי העיר לכיבוש עד קה

 בגיטו היא גם נכלאה פראג יהודי כרוב
תיא להקת התארגנה שם טרזינשטאט• של

 נאווה ושיחקה ביימה זו במסגרת טרון.
 נתוו־ גם בגיטו שנים. וחצי שלוש במשך

ל־ גרמה מאוחר שיותר הציונות, אל דעה

 ארוין הצ׳כי הסופר
 גבעת קיבוץ •חברי

האנזניין של ההצגה
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 על הוטלה השיחרור אחרי ארצה. עליתה
 לנוער, האמנותי התיאטרון הנהלת נאווה

ה בתיאטרון לשחק עברה יותר ומאוחר
 לשנת עד נשארה שם ברנו, של לאומי
ארצה. עלתה ואז ,1948

★ ★ ★
וקיבוץ כמה כין

 מרדכי, נאות לקיבוץ הניעה אווה ^
ה ברצפת הבמה קרשי את החליפה בו ^

 ושוב לחלב, השתנה לא הדם אך רפת•
 ל־ נתקבלה היא הבמה• אל נמשכה היא

 עברה לעיר יותר קרובה להיות כדי הבינוה.
 נאמנה עדיין בהיותה גבעת־ברנר. לקבוץ

 על בערב משחקת היתד, הקבוץ, לאידיאל
 במשק, עבדה היום ובמשך הבמה, קרשי

לעד. נמשכה לא הכפילות אחרת. חברה ככל

 ללא ושיפרה לעצמה הקשיבה
 ש זה בסוג הסגנון. ואת המשחק

ז מבחינה עצמה את נאווה מצאה
★ ★ ★

אהד כהיר ום ף
 צנועה, הזמנה בעיר

 להזמינך מתכבדים ״הננו
 נאווה השחקנית: יחיד. מחזות

 מחיר בבית־ליסין, תתקיים
 משוכנעת היתד, נאזזה אחת.״

 שלה המונודרמה ואת ריק,
 ד היה הרבה להפתעתה מונוקהל.

 הכרטיסים^ וכל מקום אפם עד
 מבקרי גם נעדרו לא המבקרים

ג שעתיים, שנמשכה ההצגה, את

ם קרשים כמה ן1 הם תנובה ארגזי על מונחי
ה הרגילה הבמה תי  שן נאוה של בהצגו

שבים ה הכובסת, בתפקיד נראית השחקנית ובקיבוצים. במו של במחז

ב נועלת סברת, יחידה, שחקנית

התיאטר
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מ,.הבימה זכרונות
 הראשי התפקיד את שמילא

-1 2—-

 תפקיד שמילאה בעת שאן, נאווה היא הכפול החזה בעלת האשה
פינקל, שמעון בצילום אתה, ,בימה.בד איבסן, של גינט בפר

ת צעיר נער של שנותיו. שבעים למרות מפליאה, וטבעיות באמנו

שו בעיות להתעורר החלו הזמן במשך
 התיאטרון. במסגרת והן בקבוץ הן נות,

 כך עם להשלים קשה היה הקבוץ לחברי
חו את נאווה מזניחה התיאטרון שבגלל
נתעו בתיאטרון ואילו היומיומיות, בותיה

ב שמצוי מי כל יותר. קשות בעיות ררו
יו התיאטרון של הקלעים שמאחורי חיים

 אכזבות תככים, מלאים הם אלד, חיים כי דע
ש העיקר תפקידים, על בלתי־פוסק מאבק
למס מחיר בכל להסתגל חייב חדש שחקן

 המסת־ יש הותיקים• על־ידי שנקבעה גרת
ש כאלה גם יש אבל ברירה) (מחוסר גלים
 האמנו־ וכשרונם העצמאית אישיותם בגלל

 לפרוץ ונאלצים להסתגל יכולים אינם תי
השני. לטפוס שייכת נאווה משלהם. דרך להם

 לה היו הבימה את נאווה יצאה כאשר
 זמן, דרוש היה לבצוען אך משלה, תכניות

 שחורה. עבודה מאד והרבה עמידה, כושר
צנו גג דירת נאווה רכשה הלוואות בעזרת

 על ״לעבוד התחילה כאן בתל־אביב. עה
 של סוג מונודרמה: — המטרה עצמה״.

ה אך בלבד, אחד שחקן משחק בה דרמה
 הבמה, על קיימות כאילו האחרות דמויות

ה היחיד השחקן של הטקסט בזכות וזאת
 יתר של מציאותן תחושת את לקהל מעביר

 לעצמה לבחור נאווה יכלה כאן הדמויות•
 ולשחק ההצגות את לביים הרפרטואר, את

ה על בקורת לבמאית שתהייה כדי בהן.
סליל, על המחזה. את הקליטה שחקנית,

 בעתונים הבקורות 'וגם בהתלהבות,
 ב׳ אמנותי ערב זה היה כי אחד פה

גבוהה.
 שנה. כמעט עברה ערב אותו מאז

 מכוג ביעף חלפה חפר בעמק צדדי
 ו מזוודות עמוסה ומאובקת, קטנה
 ישג ההגה ומאחורי ומשונים. שונים
 נועע טרמפיסט השלושים. בשנות
 ד,מכו נכנס, הטרמפיסט נעצר, הרינו
ת! בחן הטרמפיסט בדרכה. שיכה  א

 * הנהגת, של והמוצקים שזופים
 האחו המושב את הממלא המזוודות

 שא: ״כפי ושאל: כוח עצר לא בסוף
לכפר?״ מהעיר עוברת את חברה,
 שו מדי כמעט אבל — בדיוק ״לא
 השיבה לכפר,״ מהעיר זמנית עוברת
 בג עליה הסתכל הטרמפיסט בחיוך.
 ד הערב כי הסבירה והנהגת •מוהים
 ד, והחפצים חיים, גבעת בקיבוץ פיעה

 הה של תפאורות הם המכונה את
 הטו שאל השחקנים?״ יתר ״ואיפה

 חייכה הלהקה,״ כל אני הכל, ״זה
ש! נאמה ״שמי עצמה: את והציגה
 משמעיו כל היתד, לא זה לשם

 גבעו כחבר עצמו את שהציג אורי
 ר,מוד| לוח על כי נזכר פתאום אך

צ| שהערב מודעה ראה האוכל חדר  י
£ נשמטו השחקנים שמות מחזות.


