
ח בודה ירושלים ופלה האם * צעיר מחזאי דה שטמן בפ
 בלי גם העסק הלך טוויין, מרק אצל

 פעלו ארקנסאו של המטומטמים אוואנגארד.
 במיטב שילמו הם לציפיותיו: בהתאם בדיוק
הגדולה.׳ ,ההצגה עבור כספם

 שהמלך הסתבר — התחילה היא כאשר
 המלך בתפקיד — המדומה הדופין ערום.

 טראמטי באמצעי להשתמש החליט הטראגי,
 את הערום. גופו אז: — קונבנציונאלי בלתי
נה צבעים מיני ב״כל צבוע שהיה זה, גופו
 הקל־ שתיארם כפי בענן,״ הקשת כמו דרים
 הפרוביג־ הקהל בפני לראווה הציג פין, ברי

 לדמי- בנוסף — ממנו סחט המרומה, ציאלי
צחוק. רעמי נם — הכניסה

 מי בדיוק ידע אבל — וצחק צחק הקהל
 התושבים לשאר יוודע אם — אחרון יצחק

 התוצאה: הבימה. קרשי על קרה בדיוק מה
הצו החליטו — כבודם על לשמור במטרה

לא גילו לא להימשך, חייבת שההצגה פים
 המשיכו כך, הבמה. על מתרחש מה חריו

 אלה וגם — בפח ליפול התושבים שאר גם
להם. הצפוי מפני האחרים את הזהירו לא

 מן אחת היתהוובינא הנה
שהגי האורחות

כן מתל־אביב. במיוחד להצגה עו  כאן ״הי
 נעלבה לא זו השחקנית. את שאלה ההצגה?״

האולם. כלפי בידה הניעה הבינה, לא ואולי

 היה מונדי של החדש מחזהו של הבכורה להצגת שהגיע הקהלכללי מראה
ה הבוהמה של החשובים האנשים רוב את כלל מאוד, צפוף

תי אירוע להחמיץ מוכן היה לא מהם אחד אף והתל־אביבית. ירושלמית מש שבו אמנו
און אולם קירות ברקע: עירומה. נערה תתפת  בת־ מרים הציירת בידי מצויירים — המוזי

11711־המקורי. מונדי של רוחו פרי ההצגה־התרחשות־תערוכה, מן חלק היו אלה קירות יוסף.
 ב־ והמפגר, החשוך הדרום בלב הקטן לי

 התיאטרון ״שחקני שבישרו: מודעות־ענק
 ו־ הבן נאריק דייויד העולמי, השם בעלי

 לונדון תיאטראות מגדולי האב, קינג אדמונד
הו אין המזהירה: בטרגדיה ואירופה, ב כמו
 באותיות־ענק, המודעות, בתחתית ארמון.״

 הכניסה ולילדים ,לנשים המפתח: משפט זעק
אסורה.׳
 לא בארקנסאו האלה המטומטמים ״אם

ה אחד גיחך הזה,״ המשפט של ב&ח יפלו
 ששכחתי כנראה באמת ״אז לרעו, שותפים

לעבוד.״ איך
כי — פין מהקלברי זו, משעשעת סצינה

 — שלמה עיירה הנוכלים שני טימטמו צד
אח בעיירה על'עצמה, שעבר בשבוע חזרה

ישראל. בירת ירועףלים, — רת
 לקחת — 1971ב־ בישראל, — ייתכן האם

 במשך הבמה על אותה להעמיד שחקנית,
 גיבובי כמה להשמיע לה להורות שעה, חצי

— להפליא עמוקה משמעות בעלי משפטים

- הגיהנום נציג =
שות לכולם המוכרת יינית,  פורים. מתחפו

 להפחיד הזה השד הצליח הבכורה בהצגת
 ממנה: כשביקש אחת, קטנה ילדה לפחות

סיני פך׳ תחת ״הכני בשמלתה. ומשך !— כנ

הערב, גיבורת פביאן, מירימחנה ום0במ חזה
ב מהפכני טקסט מדקלמת

 למרות — בבגד־גוף מכוסה היה התחתון גופה חלק הקהל. אוזני
ב שיחקה מירי כי גילה שהתאמץ, מי מלא. עירום של ההבטחות

ת ניסתה בגן־עדן, נמצאה היא יהודית. תפקיד  השחקנים את לפתו
הספקי אחרי לעקוב מאוד היה קשה בגיהינום. שנמצאו הגברים

 ליהנות לאיש הפריעה לא זו עובדת והצפיפות. הרעש בגלל עלילה,
אן מירי דאגה לזאת האוואנגרדית. החווייה מן  שעלתה עצמה, פבי
 בטון פנייה כדי תוך מקומה, על לאיטה והסתובבה גבוה כן על

בוקטיבי  ראו שכולם לאחר ראו?״ ״כולם בשאלה: הצופים, אל פרו
ת למחרת לקרוא נחפזו מירי, של האוואנגרד את קורו ם בבי  העיתוני
ת המשמעות את סופית־חברתי החשופים. שדיה של העמוקה הפילו

 ניתן שלא האמת, למען עמוקה, כל־כך,
 במישחק; הצורך על לוותר — אותה להבין

ו בעלילה, ה ש מ כשחק רק להסתפק — ב
 מעשה, באפס המסתובבת הזו, הבודדה נית

 החשופים, שדיה את לראווה מציגה כשהיא
 שלהן, העזים בצבעי־המלחמה המזכירים,

 גרי נגד לקרב היוצא סיטינג־בול צ״ף את
ול — זאת כל לעשות ייתכן האם — קופד
כר לקנות המחושב, הישראלי את פתות

זאת. לראות כדי כספו במיטב טיס
 ביום זאת שהוכיח כפי בהחלט, ייתכן
 האמנות בביתן מונדי, יוסף שעבר השלישי

 כל ירושלים. במוזיאון רוז, בילי על־שם
המי את למופע להדביק זה — שצריך מה
הולך. והעסק — הפנינג אוואנגרד, לים

וה המחזאי מונדי, מסתובב) (זה יוסף
 התמידית האוונגארדיות לכתר הטוען במאי
 נוספת מתקדמת יצירה והציג ביים חיבר,
תע ספק הפנינג, ספק אוואנגדיותו: מפרי
 חלקים ביצירה, בה, היו הצגה. ספק רוכה,

 בידי קולבים,) נגינה, כלי (קירות, מצויירים
ל אלינו, שהגיעה בת־יוסף, מרים הציירת

 ומפארים מיפאן אותנו, עזבה שפעם אחר
 אני — לשטן (״אני דראמטיים וחלקים —

 הקטן) (בחלקם שנישמעו ממשלתי״) פקיד
קרניים. עם טייטס לובשי שלושה של מפיהם

 לשפוט אס — היצירה של העיקרי חלקה
 של בגופה כמובן נמצא — הקהל ריכוז לפי

ה חציו פאביאן• מירי הראשית, השחקנית
כיסתה שאותו זה, גוף של החשוף עליון

 אליו משך צבעים, בשלל בת־יוסף מרים
 השחקנית: של תפקידה המבטים. רוב את

נקודה. משהו. ולדקלם צבעיה, את להציג
 חכם מספיק היה טווין, מרק של הקהל

 הישראל הקהל אותו, שסידרו להבין כדי
המו בתחומי רק ולא להתלהב. המשיך —

 המסתובבת, מירי של שדיה נוכח זיאון,
 המבקרים. את כולל וזה כך. אחר גם אלא
 לא הלם. מקבלים ״נכנסים, מהם: אחד כתב

 תערובת שהוא ,הא׳ מפליטים למה. שואלים
 אפשר אי — באדישות ותדהמה. מבוכה של

שלו.״ והאמת אהד כל לעבור.
 שמכרו האמת את וקנו קראו והקוראים

אפ כנראה ובירושלים, בארקנסאו כי להם.
הכל. למכור שר


