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ו ..הם צ לם ר  אהבו הם אחר. עו
נכנסו אופנה. הפך זה עה ו ו לתנ

אדמגגור גילה ״״
לם. את ט אך כו א ל ־ ט א  ל

ם י מ ר ו ג ״ ה . . . ם י ל י ע ר מ ה
 אלא אדם, אינו ניכורו כמינו. מייוחד חוא קנדי״ ״ילדי המחזה

 לבס■ קנדי ג׳ון של עלייתו עם שהחלו ׳,60ה־ שנות — שלמה תקופח
 וייאט־־נאם של בבוץ ארצות׳יהכרית של בשקיעתה ושנסתיימו הנשיאות,

ווטרגייט. ופרשת
 מזדמנים מרופט ניו־יורקי בבאר מייוחדת. היא המחזה צורת גם

 :התקופה של אחד מרכיב מסמל מחם אחד שכל טיפוסים, חמישה יחד
 של לפולחן בסגידה מתמקדים חייה שבל ומכוערת אפורה אשח ואגדה,

אלי); (מרים קנדי  ההפגנות ככל שהשתתפה כיטניקית רונה, גברי
ר); (גילה והשלום השיוויון למען שרצתה נערתי־זוהר קארלה, אלמגו

 הומו־סכ* שחקן ספרגר, :ריכלין) (ליאורה חדשה מונרו מארילין להיות
 מופרע וחייל אלמוג): (אהרון האמנות שקיעת את המסמל סואלי

 ויינגרטן). (איציק אמא את האוהב תמים רוצח־המונים מווייאט׳־נאם,
אברהם כאר־מן אותם משרת פלטה). שתקן(

מדי משמיע לכדו, שותה מהם אחד כל אלה. כין קשר כל אין
 מצטרפים המונולוגים עצמו. אל מדבר כשהוא רם, בקול מונולוג ם

 ושקיעתה. עלייתה תקופה, של סבת
איין הצגת־הכבורח אחרי  חלקה על אלמגור, גילה את אבנרי אורי רי
זו. כהרפתקה

■^^!דזדסוהדר
וי

חז ולא רונה, למה •  קרל
 חייתי זה, כמחזה שתשחקי שמעתי באשר

 די קרלה. כתפקיד שתבחרי משום־מה, בטוח.
תו הופתעתי  חכלתי־זו■ רונוז, בתפקיד לראו

* למה הרת.
 הנפילה לאחר במחזה מאגי, את שיחקתי בשעתו

 דמותה למעשה, היתד״ זאת בקאמרי, מילר ארתור של
 להוכיח בעצם ניסה בעלה, שהיה מילר, מוגרו. מארילין של

נגמרה. שהיא בזה אשם לא שהוא
יכול היה לא גדול כזה שאיש זה איד :שאלו טלם

 ואמרתי דקחא הפסקתי
 את שמע :ליענקדה
 הוא הזה, המישפט

■פה! פדנו

 היה יכול לא הוא מופרעת. היתה שהיא נניח לה? לעזור
 היתד, שפאגי להסביר ניסה הוא הזה במחזה ? לה לעזור

 מעורערת חולה, שהיתה מפני הזאת, לפורענות מועדת
 הרצת בה היה ומהסבתא. מהאמא לה בא שזה מיסודה,

 היא לה. לעזור אחד לאף נתנה לא היא עצמי. להרס
 יטבעו, ששניהם היתד, הברירה עצמה. ואת אותו, הרסה

לא. והיא בחיים יישאר שהוא או
ש התפקידים כל מבין הזה. התפקיד את שיחקתי

 לשעות מעבר אותי, שרדף התפקיד זהו היום, עד שיחקתי
ההצגה.
 היא מלבד״ משחקת היא שכאשר מהשתקניות לא אני

 על מלכה כשאני פח־האשסה. את להוריד יכולה לא
 בתפקיד אבל ההצגה. בגמר זה את מורידה אני הבמה,

 נפגשתי בנוייה, שאני כמו גילה, אני, אחרת. היה זה הזה
 לא זה עלי. שהשפיעו דברים מיגי כל עם הזה בתפקיד
 לתפקיד איזושהי קירבה לי יש חיום עד דווקא. לטובתי

זה. את להסביר יכולה לא אני הזה.
 מעניין כשחקנית, ואני, מארילין. לא היא קרלה אבל

 להתמודד רוצה אני עשיתי. לא שעוד דברים לעשות אותי
 כל־כך לא שהם חושב העולם שכל דברים עם דווקא

 עם להתמודד רוצה אני קשה, יותר זה אם לי. מתאימים
, זד-

תי ך*  הדמויות, שתי את לסירוגין לשחק מוכנה יי
 להתחלף יכולנו בזה. מעוניינת היתד. ליאורה אילו 1 ן

 לקפוץ מוכנה אני לה. יתחשק פיתאום זה אולי בתפקידים.
מחר. הזו להרפתקה

 כתפקיד לבחור החלטת בדיוק מתי •
ז רונה

הראשונה. בקריאה
ץ קטע כאיזה ז כקריאה מתי •
 בבית. המחזה את שקראתי זוכרת אני לחשוב. לי תן
 לסאן־ ״כשהגענו אומרת: רונה שבו למקום הגעתי

 ב- צעירים המון קרנבל. כמו היו הרחובות פראנציסקו,
להיות.״ מתים זה, את זה אוהבים משוגעות, תילבושות
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הנביאים!״ ניראו ״פן רונה:

 ואמרתי לקרוא הפסקתי משהו. בו היה הזה המישפט
 יפה! כל־כך הוא הזה, המישפט את ״שמע :ליענקל׳ה•

לחיות.״ ומתים זה את זה אוהבים
 ההרגשה לי היתד, מתקדמות, במחזה שההפגנות בכל
שם. שהייתי
ז מתי ז איפה ץ שם היית ואת •

.1965ר 1963 בין באמריקה הייתי
 יהודיים, אינטלקטואלים של לקבוצה מקורבים היינו
 הכושים, זכויות שיוויון למען התנועה בראש שעמדה
רי הסופר מגידוב, הארי פרופסור ביניהם ועוד. סול, יו
רי אצל  רונה מיז פגשתי בארוחת־ערב, בבית, סול יו

 לניו־יורק אותה שהביאו כושית, הדרום, מן מפגינה כזאת,
 היא מנהיגה, היתד, היא מהר. ולכתוב לקרוא שתלמד בדי

 באלות- בהם טיפלו איר תיארה היא בהפגנות. השתתפה
חשמל.

 סקרנות לד והיתד, ער, אדם והיית בנידיורק, כשהיית
 היתד, זאת בעצם. קורה מה להבחין יכולת פוליטית,

 הכושים זכויות למען התנועה מן תנועה. של התחלה
 וייאט־נאם. מילחמת נגד התנועה לאחר־מכן, צמחה,
ההתחלה. היתה באמת וזאת ההתחלה. זאת :לעצמי אמרתי

 התנועה לצד בגלוי התייצבה האמריקאית הטלוויזיה
 ה־ על ההפגנות, על הטלוויזיה של הדיווחים וכל הזאת,

משהו. קורה שבאמת הראו ,811־1מ5
? כהפגנות היית •

ל קינג לותר מארתין של ד,גחל במיצעד הייתי

ההצגה. מפיק אלמגור, גילה של בעלה אגמון, יעקב •

 הגדול המיצעד היה זה .1963 באוגוסט 28ב־ וושינגטון,
משהו. שיקרה ציפו הכל השיוויון. למען הראשון

 תהיה ולא שצריך, כמו נתנהג שאם היתד, ההכנה
 יכולים שאנחנו לנו יאמינו בסדר, יעבור רהכל אלימות׳
מקום. בכל הסברה היתח אלימות. בלי הכל את לעשות

היד, אסור לוושינגטון. נסענו המיצעד יום כשהגיע
 יכולנו לא אבל בהפגנות, להשתתף זרים, בסטודנטים לנו,

 לוושינגטון. נסענו בבית. להישאר
 רובינסון.* רוחל׳ה חברים, לנו יש שם

הלכנו רוחל׳ה, אצל התמקמנו זה, לפני יום באנו

 קטן יוד וזין בא
מדובללות, שערות עם

■השדים. טוב ילד
וידן. □ב תיה זה

 הכינו להפגנה. ההכנות את לראות כדי הקאפיטול לגיבעת
 מצלמה, מיענקל׳ה קיבלתי כן לפני יום הבמות. את אז

הכל. את וצילמתי
■ ! ■ ! ■ 1

י אחת היתה זאת איש. מיליון רבע היו מיצעד ף*  קהל ראיתי לא מעולם שלי. מרגשות הכי החוויות ■4
 נהדרים, שירים שרו הם שלוב־ידיים. יחד, הולד גדול כזה
 היו ולבנים. שחורים ונשים, גברים וזקנים, צעירים והיו

 סיסמאות, עם סמרטוטים מיני כל עליהן ששמו בחורות
לכל״. ״זכויות־אזרח כמו

 על עמדתי השיא. היה זה דיבר, קינג לותר כשמארתין
 שההיסטוריה רגע שזהו ברור היה קרוב. הבמה, שפת

 יותר שהוא איש שעומד הרגשה היתד, לעולמים. תזכור
 שחקן, גם היה הוא מטיף. רק היה לא הוא מכולם. גדול
 הזה הנאום את ינתחו עוד מעולם. כמוהו ראיתי שלא

 שלו, הקול עם עשה שהוא מה לשחקנים. בבית-ספר
 בתנ״ך. הנביאים את לעצמי מתארת שאני כמו היה זה
 , ידעתי. עכשיו נביא, ומדבר נראה איך ידעתי לא אז עד אם

 כל ההפגנה. לטובת עמדה נקטה באמה הטלוויזיה
 קלוז-אפ עם קינג, של הנאום את שידרה זה אחרי היום
 שלו, החלום בסימן יום באותו עמדו החיים כל הפנים. של

 בנאום. דיבר הוא שעליו החלום
 1 נוספות בהפגנות חיית •
 יד אוורם, מדגאר הכושי המנהיג נרצח זה לפני כן.
 הראשון הקורבן היד, זה ביתו. בפתח קינג, של ימינו

 יש בואו, לנו: אמרו אז המנהיגים. רציחות בשרשרת
 ניריורק). של וילג׳(רובע־האמנים בגריניץ׳ הפגנת־מחאה

 פיט אודטה, באז, ג׳ון שם והיו תיאטרון, באולם היה זה
סיגר.

 מין איזה ובא דילאן, בוב את לבמה קראה באז נ׳ון
ניראה שלא כאלה, מדובללות שערות עם קטן, ילד

 ר ליחודי־אמריקאי שנישאה הקאמרי, מזכירת לשעבר ״
וושינגטון. של בפרבר חמתגוררת


