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 להגיע הוא בחיים חלומו שכל פקודות,
או לכל עסוק הוא רס״ר. לדרגת

יריחו. חומות אחר בחיפוש המחזה רו

 ששת־ מילחמת אחרי שנים ***לוש
 הלאומנות גל של בעיצומו הימים, <14

 בימת על הוצג הארץ, את ששטף שגאה
 מלכת בשם מחזה הקאמרי התיאטרון
 הצעיר המחזאי של פרי־עטו האמבטיה,

לווין. חנוך
 שהיו קדושות, פרות בכמה שפגע המחזה,
 ובסיס־ במחזאות טאבו בחינת קודם־לכן

 סערת־רוחות לעורר הצליח הישראלית, רות
 העיב* התיאטרון ידע לא שכמותה אדירה,

מימיו. רי

אח •ש׳ שרית מ

 וחמישה ־*,ישראליים שחקנים שני
 במחזה להשתתף סירבו ערביים שחקנים

 על לשמור ביקשו הערבים יריחו. מושל
 מוכתר דויד מד,במאי דרשו עילום־שמם,

 לדיבריהם, בסוד. שמותיהם את שישמור
הפלס המחבל עבד, מוחמד של דמותו

השח שני אמינה. אינה שבמחזה, טיני
 לוי אורי הם שסירבו הישראליים קנים

 הקבוע הצוות חברי שניהם תאומי, ועודד
הקאמרי. שחקני של

מוג־ ביוסף שפגש האיש הוא לוי אורי
 לבין בינו להשלים והחליט ברחוב, די

ממ את הפגיש הוא המימסדי. התיאטרון
 התיאטרון, מנהל ויינברג, ישעיהו עם די

המחזה. את מונדי של ?!ידיו קיבל והלה
 את במחזה לשחק נתבקש לוי י1או

 את שקרא אחרי אך יריחו, מושל תפקיד
 אורי: הסביר החלטי. בלאו השיב המחזה,

 בו שיש למחזה ידי את אתן לא ״אני
 מונדי של מחזהו צה״ל. נגד אחת מילה
 איך היא שלנו והבעייה אנטי־ציוני, הוא

 לציוניים. צוותא מבקרי ציבור את להפוך
 מנקודת- מאד, חריפה בצורה מעלה מונדי
 מעוותת. ישראלית דמות מאד, צרה מבט

 לא- או רוצחים או הם במחזה הישראלים
 איש שגם נכון מעוות. וזה נורמליים,

 תכלת, שכולה כטלית מוצג אינו אל־פתח
דבר. שום לי נותן לא זה אבל

 דמות את לשחק נתבקש תאומי עודד
 לשרת הנקרא איש־מילואים הסכיזואיד,

 החלטי. בלאו השיב תאומי גם ביריחו.
 מדוע, ולנמק לפרטים להיכנס סירב הוא
 שותף להיות רוצה לא ״אני אמר: אך

 שום לשחק רוצה הייתי ולא הזה, למחזה
בו.״ תפקיד

 ביריחו, מתרחש מונדי יוסף של מחזהו
 היתה שנה אלפיים שלפני עיר אותה

 של המזהירים כיבושיהם בסידרת הראשונה
עיר אותה — כנען בארץ בני־ישראל

 וממושמע חרוץ חייל שהוא הסמל, עצמו.
 לקנות רס״ר, לדרגת להגיע שחלום־חייו

 מוסיקה ולשמוע בשק״ם סטריאו מערכת
 אל־פתח איש מחבל, תופס ״יאסו״, יוונית
עבד. מוחמד בשם

 משתייך הוא כי מכחיש שמוחמד מובן
 מושלך והוא כלשהו, פלסטיני לאירגון

 ,ליילד, אצל לבקר הולך הסכיזואיד לכלא.
 מדיחת־כלים. או זונה היא אם ברור שלא

מע כנחש, ערומה שהיא הוא שברור מה
 ביריחו איתו. לשכב ומסרבת חשיש שנת

 מרוסיה חדש עולה מנדל, גם מסתובב
מכסי- ״קנדונים מהמושל, ברישיון המוכר,

 ולתושבים צה״ל לחיילי מהאמבורג״ קאיים
המקומיים.

״אתם______ .
מכאן!״ תלכו

ה על לשמור יכול שאינו סמל, ף*
החו את לחפש שעליו מכיוון מחבל \ ו

 הסכי- את מחפש המפקד, בפקודת מות,
 הסכי- אך במקומו, שישמור כדי זואיד
 שיכור- כשהוא ליילד, מאצל חוזר זואיד
המחבל. עם יחד לכולאו מחליט הסמל כלוט.

 על ניתך וקריאות־גנאי עלבונות מטח
 לנכון מצאה הכנסת הבמה, שעל השחקנים

דע את הביעו אישי־ציבור במחזה, לדון
אל הזדעזעותם, את המיקרים וברוב תם,
התיאט הנהלת אל זרמו מיכתבי־זעם פי

 את להוריד דבר של בסופו שנאלצה רון,
הי- דעת־הקהל בשל הבמה, מעל המחזה
ישראליםעויינת.

שירבו וערבים
ה, ** ש ת מ  החלי־ יותר, מאוחר שנים ח

 להסתכן תיאטרון אותו הנהלת טד.
 צוותא באולם מתקיימות אלה בימים שנית.

 יוסף של מחזהו על חזרות בתל-אביב
יריחו. מושל מזנדי,

 הקאמרי כמו מימסדי שתיאטרון העובדה
 אנטי״ מחזאי משל מחזה להעלות החליט

 מעניינת מונדי, כמו מובהק מימסדי
מחזו שמכל העובדה אולם כשלעצמה.

 במושל דווקא הקאמרי בחר מונדי של תיו
יותר. עוד מעניינת יריחו,

 האיש ארור כי אלוהים, בידי שקוללה
בית. בה יבנה אשר

ירי מושל ישראלי. כיבוש תחת יריחו
 מצפה סגן־אלוף, בדרגת ישראלי קצין חו,

 רומניה. נשיא של הבלתי־ברור לביקורו
חו אחר בחיפוש עסוק הוא לביקור עד

המסמ יריחו, של הבלתי־נראות מותיה
היהו העם בין הניצבות החומות את לות
 הוא החיפוש משימת את הערבי. לעם די

 מכיוון פקודות הממלא הסמל, על מטיל
פקודות. למלא אוהב שהוא

 הוא שאיתר, חיילת גם נמצאת במחנה
 רסן, כל ומשולחי פראיים יחסי־מין מקיים

 ואילו המיניות תאוותיו את מספק כשהוא
 מפיקה שהיא בטובות־ההנאה מסתפקת היא

המפקד. עם מיחסיה
 איש-מילואים, מגיע הצבאי המחזה אל

 למלא המסרב פציפיסט זהו הסכיזואיד.
 עורו על ליטוף שכל רגיש אדם פקודות,

 הוא בעיות. מעורר הסכיזואיד אותו. צורב
 הסמל את ומאלץ תפקיד, מכל מתחמק

שלו- השמירה תפקידי את גם למלא

— מיניים יחסים מקיימים גר ואביבה כרמון יוסףהמושלוהח״לת
 כדי — היא ללבטיו, פורקן לתת כדי הוא,

 החיילת והיסטרי. מתלבט חלש, כאיש במחזה מוצג המושל טובות־הנאה. להשיג
 לעבור ורוצה לערבים, שייכת יריחו כי מאמינה רצונה, את יודעת לעומתו הפשוטה,

ערבית. עיר 1947 לפני היתה רמלה שגם העובדה על לחשוב מבלי לרמלה, הכיבוש מאיזור


