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אמנות
תיאטרון

הנמהר הלב
 של מחזהו שם היה נמהר, בלב נולד צער

 בעל סקוטי חייל על שסיפר פסריק ג׳ון
 השניה הכליה את גם שאיבד אחת, כליה

 זאת ידעו כולם ספורים. היו וימיו שנפגעה
האח חייו ימי את לו להנעים וניסו מלבדו,
 אנושי סיפור על בנר, פטריק ג׳והן רונים.

 שהוצגה אנוש, יחסי על מצוינת קומדיה זה
הקאמרי. בתיאטרון גם

ש אלא לתיאטרון. הסיפור חזר השבוע
 ),36( הרצברג ארי טרגדיה. זו היתד, הפעם
 עונות, שלוש מזה הבימה תיאטרון מנהל
 כליה בפתח־תקוזה. השרון בבית־חולים שכב
 שאיש אלא מילדות, מנוונת היתד, שלו אחת

 לפני נסדקה השניה כליתו כך. על ידע לא
 שבועיים לפני נבנם כאשר מספר. שבועות

 ספורים. ימיו כי הרופאים ידעו לבית־ד,חולים
 היחידי זאת. ידעו משפחתו ובני מכיריו בל

עצמו. הרצברג ארי היה ידע שלא
 גבה- ארי ״הבימה״. של הרמטכ׳׳ל

 שהייתו כי סבור היה וכסוף־השיער הקומה
 בלבד בדיקות לצורך היא החולים בבית

 רב זמן נמשכו שהבדיקות כך על והתלונן
 כשם לתיאטרון להתמסר ממנו מנעו מדי,

 של תורנות היתד, לילה בכל תמיד. שעשה
 התורן האיש החולים. בבית הבימה אנשי
 יורד שהיה ארי מעיני עצמו מעלים היה

ממיטתו.
וב בצבא חבריו מבין הרבים המבקרים

 סיבות תמיד מוצאים היו התיאטרון חוגי
 אצל ביקוריהם את להצדיק כדי מקריות

ש ביקש ארי בלבד. בבדיקות הנמצא אדם
ו טרנזיסטור רדיו מקלט עתונים, לו יביאו

התיאטרון. בשטח הנעשה מן ידיעות
 חניך ילדות, לשתי אב וינה, יליד ארי
 הלהקה את הקים שם ביגור, הנוער הברת

 תיאטרון אל הגיע שלו, הראשונה הדרמתית
 וביסס. הקים אותה הנח״ל להקת דרך הבימה
 בין מיוחדת להערכה זכה הרצברג רב־סרן
 את תמיד לומר תכונתו בשל צה״ל מפקדי
 הנח״ל להקת את שהפך הוא בפנים. האמת

 את לבקר היססה שלא סאטירית ללהקה
 ממנו כשגדולים גם ובמדינה. בצה״ל הנעשה
 אומר: הוא היה רעה, בעין כך על הביטו

 זהו חושבים, שאתם מה אותי מעניין ״לא
צבאית.״ להקה של תפקידה

 לטפל כדי חופשתו, בעת הוזמן הבימה אל
 40ה־ יובל ובחג בית־הבימה, סיום במפעל

הש אחר־כך מיד הלאומי. התיאטרון של
 התיאטרון. את לנהל והחל מהצבא תחרר

 הוא עצמם. לשחקנים כל קודם דאג הוא
 מועדון שהקים הוא בבנין. חימום שהתקין

 שהשחקנים לכך דאג הוא לשחקנים. מיוחד
 כשנוכח קבוע. במועד משכורתם את יקבלו

 תנאי־ לשיפור זקוק העובדים אחד כי פעם
 אלף לו להלוות הוראה נתן שלו, המגורים

ממנו. באה שההוראה ידע שהאיש מבלי ל״י
 ״בצבא היתה: בפיו השגורה האימרה

 על מסתכלים לא. ומי חכם מי יודעים תמיד
 רבי־אלופים, כולם בהבימה ויודעים. הדרגות

 קראו זאת למרות היחידי.״ הרב־סרן ואני
 ״הרמטכ״ל גבו: מאחורי הבימה אנשי כל לו

שלנו.״
הח ביום הבימה אנשי לו הביאו כאשר

 שביקש, טרנזיסטור הרדיו את בצהרים מישי
כ מודיע קול־ישראל אם להשגיח מנת על

 כבר הבימה, של ההופעה סדרי על הלכה
לו. שיאזין מי היה לא

פנטומימה
אילמת זעקה
 צופיו. את להלהיב יודע מרסו מרסל

 מן שיצא אמריקאי, צעיר כולם על עלה
 הוא נ״ ״שמע ניו־יורקית. הצגה אחרי האולם

 יודע היה הזה הברנש ״אילו לחברו, אמר
סנסציוני!״ היה הוא לדבר,

 הוא מכן: יותר מדבר. שמרסו היא האמת
 צ׳רלי כמו הגה. להשמיע מבלי שירה, אומר

 ביותר מצחיק הוא הטובים, בימיו צ׳פלין
 האיש של חוסר־הישע את מתאר הוא כאשר
 כשהוא העולם. מול העומד החלש, הקטן,
 או מוות, פחד הפוחד נזהלך־על־חבל משחק

 מתוך צחוק זהו — ביש־מזל רחוב נגן
זועק. יגון דמעות.
 שבלולים. של מנד, כמו צרפתי הוא מרסו

 אינו מובהק חובב־שבלולים גם המזל, לרוע
משבלו המורכבת בארוחה להסתפק יכול
 הופעת כל של חולשתה זוהי בלבד. לים

מש שהיו קטעים — פנטומימה של בלעדית
 בתוכנית משובצים היו אילו ביופיים כרים

 מאבדים בידור, או תיאטרון של יותר מגוזנת
 זה, אחר בזה באים הם כאשר מקסמם משהו

 פיאר של המצויינת עזרתו גם הפוגה. ללא
 ה־ בגמישותם המסחררים הפנים בעל ודרי,

 די הדרוש הגיוון את מספקת אינה עולזת,
הצורך.
פל מרסו מחולל זו, מגבלה בתוך אולם

 הוא מקצועיים. סנובים לגבי רק ולא — אים
 תרגילי־אמנות שאינם בקטעים במיוחד מציין

 מושך־ או הרוח נגד הצעדה כמו גרידא,
 — חוויה או הוזי מתארים גם אלא החבל,

 הגבר או ציבורי, בנן הדמויות חיקוי כגון
בנשף־גאלה. האריסטוקראטי

 הוא ביותר החזק הקטע הישראלי, לצופה
 דויד את גם מרסו משחק בו זה ספק בלי
 זה בתור פעם בהופיעו גוליית. את וגם

 הוא מעבר, ללא כמעט זה, בתור ופעם
 בהגיונו יודע שהצופה בעוד ממש. מהמם

בכך. להאמין הרגש מסרב איש, אותו שזה

בידור
מחשמלת רביע־ד.

ה שלו, הזמר ורביעיית מדיני מרינו
תכ מגישים בישראל הופעות סיבוב עורכים

 והחיש״ מחושמלת. ושירה מוסיקה של נית
 של כוחה עיקר כי הפעם. סמל איננו מול

תז אלפי מעל אותה שהעלה הרביעייה,
 באירופה, לה הדומות מועדוני־הלילה מורות

 במכשירי ומקצועי מקסימלי בשימוש הוא
 לרשותם. העומדים הסטיראופוניים החשמל

 האחת בידו מנגן הגוף רחב מדיני כשמרינו
 את מכוון הוא בשניה ואילו הפסנתר על

 כשהגיטריסט הסטיראופוני, התהודה מכשיר
 החשמלית מהגיטרה להפיק מצליח שלו

 אחד מהם צלילים, סוגי שלושה שבידו
 והזמר וכשהצ׳לן האקורדיון, לצליל הדומה
 מיוחד במיקרופון קוליים להטוטים מבצע

ה של השניה במחצית כי מוכיחים הם —
חש גם להיות המוסיקאי על העשרים מאה
מומחה. מלאי
 ה־ השירים של המיוחד לאופי להוסיף אם

 את שלהם, החדיש ולמקצב ניאפוליטניים,
 הרי מהמנגנים, אחד כל של האישי החן

שב הטובה אולי היא מדיני מרינו שלהקת
האחרו בשנים שביקרו הקל הבידור להקות
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