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תיאטרון
ה במערומיה חבר
 ניסי■ וביים כתב (הביטה; המלך כגדי

קיצו תגובות המעורר מחזה הוא אלוני)
 לראשונה הוצג כאשר הצופים. בקהל ניות

ה הורדת עם לשמוע היה אפשר השבוע,
 במחיאות־כפיים מהולות קריאות־בוז מסר

 בה יש בלבד זו עובדה ונלהבות. סוערות
 הדעות תהיינה אשר שתהיינה להעיד, כדי
ה קהל את משאיר אינו הוא המחזה, על

ומשועמם. אדיש צופים
 של מחזהו זונות. גם מנהיגים, גם
 המעניין הטוב, המחזה הוא אלוני ניסים

 על־ידי אי־פעם שנכתב ביותר והמקורי
 אליו להתייחם אי־אפשר ישראלי. מחזאי

אוני יצירה שזו כיוזן ישראלי, מחזה כאל
 מקום לכל כמו לישראל המתאימה ברסלית

 משוחררת אינה היא אמנם, בעולם. אחר
 ההעזה אולם וחסרונות, חולשות מפגמים,

המ המבריק, והטקסט הדמיון מעוף שבה,
 הראשונה בפעם הבימה לשחקני אפשרים

 ולא שחקנים גם שהם לגלות רב זמן מזה
המגרעות. על מחפים קולקטיב, חברי רק

ה מסתיימת בו במקום המתחיל המחזה,
 הרמאים, החייטים שני על הידועה אגדה

 מלכים של המקובלת השאיפה את שניצלו
ש בגדים למלף ותפרו בגדי־פאר ללבוש
מ המורכב מחזה הוא מלא־כלום, נתפרו
 ומצבים חברתיים סמלים של ארוכה שורה

חבר לסאטירה יחד המצטרפים אבסורדיים,
הצבי ביקורת זוהי ומשעשעת. מבריקה תית
המודרנית. לחברה כמלבוש המשמשת עות,

 את ובהציגו המדומה המעסה את בהסירו
 חיצים אלוני שולח מערומיי״ בכל החברה
 הוא הפרזה. כדי עד עבר, לכל שנונים
 ה־ את ההמון, ואת המנהיגים את מפשים

 הרפואה את האידיאליסטים, ואת קרייריסטים
 את הזנות, ואת האמנות את העתונות, ואת

והבטחון. האופנה והרדיו, הקולנוע
ולמקום, לזמן מוגבל הוא אין בביקורתו,

 הולך, .מלך במחזה: אומר שהוא כפי או
 לעולם.׳ נשאר הבגד — בא מלך

ל שבחים פחות לא חזקיהו. המדך
ב הבמאי. לאלוני מגיעים המחזאי אלוני

המסו מחזהו את בחייו, לראשונה ביימו,
בתרי דמויות כחמישים מופיעות בו בך,
 מורכבות תפאורות רקע על תמונות סר

 מלאכת־ אלוני ביצע ברגנר), יוסל (של
מחשבת.

ל ראייים השחקנים של הארוכה בשורה
 כמלך חזקיהו אבנר מוביל מיוחד ציון

 כטימותי בקר ישראל השמיני, קאספאר
ב אשרוב מישה החצר, משורר ספונטו,
 ב־ כהקטור בנאי ויוסי החיים־הדוכס תפקיד
בתלם. לבסוף ההולך המורד, הצעיר אסונה,

ה הקושי שבו, הזרות שלמרות מחזה,
 על הבלתי־מקובל וסגנונו בתפיסתו ראשוני

להחמיצו. עוול יהיה הארץ, צופי

כ״מראבדה״ מאמר כמו
 ביום: (אהל; אחד גג תחת ארבעה

 סובייטית קומדיה היא הרשקוביץ) שטואל
 לשכוח אפשר מסויימים שברגעים קלילה,

 על רוסיות סופרות שתי על־ידי שנכתבה
 נתונים על מתבססת היא דוקא. רוסי הווי

 או גיאוגרפיים נתונים על ולא אנושיים
 יותר מגוחכים, מצבים ובסידרת פוליטיים,

 מסוגלת היא הומוריסטי, בסקסם מאשר
חיוכים. ולהעלות לשעשע אף

 מצוקת־ רקע על כאשר מתפתחת העלילה
 (יהודה קשיש פרופסור מאכסנים דיור

 קסטלניץ) (דבורה הקפדנית ואשתו גבאי)
 חומרתו שחר). (רפי צעיר מתמחה בביתם,

 הת־ לידי באות הקשישים זוג של וחמרנותו
 ב״פראבדה' מאמר כמו

הצעי של ושובבותם עליצותם עם נגשות
 מכניס הצעיר המשנה דייר כאשר רים,

 את גם שבחדר־ר,אורחים הקטנה פינתו אל
דינר). (נינט נערתו
 הסופרות לשתי התחשק שמשום־מה אלא

 האנושית הקומדיה את להפוך הלנינגראדיות
 תופעות נגד חברתית לסאטירה גם שלהן

 וקרייריזם. בירוקרטיה פרוטקציה, כמו
 למאמר יותר דומה אלה לבעיות הגישה אך

 לצורך לקומדיה. מאשר בפראבדה ביקורתי
ש הארבעה, ומלבד היריעה, הורחבה זה

 הלב, ותום הטוהר סמל בעצם הם כולם
 ד,קרתנית הנערה של דמויותיהם גם נוספו

ה שפופרת בעזרת והשפופרנית־המתקדמת
המטומ הספורטאי נאמן), (ברכה טלפון

 (יעקב המושחת והבנאי פריבר) (איתן טם
כנעני).

 מצטיינים איטי, בקצב המזדחלת בהצגה,
 אהל של הישנה הגווארדיה אנשי דווקא

הצעיר. הדור לעומת וגבאי) (קסטלניץ
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