
 דוו חזות■ אני הדלת-אבר את ר׳ סגוו ,.התיאטווניס
חוש מחוה המציג מונן׳, ■וסו חזא■1ה אומו החלון־־,

 תרמיות, עירביוב תוך שונות, מערים חוויותיו -מיטען את
 הסיפרותית־תיאטדונית האישיות ומותכת ,מתמזגת בהן
המחזאי. של

 אומר והוא קלסטרופובית, היא ממדי של תל־אביב
 למראית־ דומים בתל־אביב בתי-הקסד, ״״.יושבי עליה:

 אומנם סאן־מארקו. בפיאצה המתעופפות רעבות, ליונים עין
 אינן קבוצות־תיירים הזמן... בזרם בהתחשב איטי, מהולן

ב צועק פרנקלשטיין מר בלילה. תל-אביב את פוקדות
 מסביר אינו איש שפת־הים. עד המרכזית מהתחנה עקשנות

איש דן. מלון ■מול הים גלי בין גונח שפרומטיאוס לו

 דמוקרט, הוא בדמוקרטיה מישטר. לכל כמתאים נוצר
 הפרגמאטית החיה הדיקטטור. חסיד הוא ובדיקטטורה

 מישטר, ולכל שליט לכל מונדי, לדעת מתאימה, הזאת
מעצמו. מתפרק ולבסוף

 שני של מאמץ תוך בימוי, בתעלולי רצופה ההצגה
 מוגבלים. בתחומים לנוע קיינר וגד פאביאן מירי השחקנים,

 כבובות השניים משחקים שבו קטע, הוא התעלולים אחד
ו שבורות תנועות מבחוץ, המופעלות ביתיטארון־בובות

 אומר כשהוא הבמה, על ביאליק מופיע הזה בקטע חדות.
האמס בקישינב, שלי,-אנסו הבובה אס ״רבוסי, אשכנזית:
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התי את שוב מרעיש מונדי יוסף והכמאי מחזאי ך*
לכות מחוץ זאת עושה הוא וכמנהגו הישראלי, אטרון 1 ז

שהוצ מחזותיו במרבית שעשה כפי התיאטרון־המימסדי, לי
 מעל הורד ,יריחומושל הקודם שמחזהו מונדי, כה. עד גו

 ציבוריים, מלחצים כתוצאה הקאמרי התיאטרון לקרשי
 שבניגוד נוכחות, יומן החדש מחזהו את אלד. בימים מעלה

 פוליטיות־חבר- לבעיות התמסר בהם האחרים, למחזותיו
 מובהק, אוטוביוגרפי -גוון בעל הוא ישיר, באורח תיזית

 הבעיות ממיכלול מתחמק מונדי אין כאן שגם למרות
הציבורי־אידיאולוגי. הרקע בעלות
-מונדי: מספר החדש, מחזהו על
 שחוויתי חוויות ניסיון־אישי, מתוך שכתבתי חומר ,״זה

 שבו היחיד האופן זה כנראה סביבתי. ניסיון וכן אותן,
 אישית. סיפרות היא כאשר רק סיפרות, לראות מסוגל אני

 לדראמה. סיפרות לתרגם כניסיון בעיני -נחשב נוכחות יומן
 מהקרשים הורידה הקאמרי שהנהלת לאחד מסויים, בשלב

 שהגיע חשבתי קופתיות, סיבות בגלל ולא יריחו, מושל את
 טכסטים ריכזתי שלי. חשבון־הנפש את לעשות הזמן

 פירסמתי שאותם וגופי, אוטוביוגרפי רקע בעלי סיפרותיים,
 פירסמתי, ■שטרם קטעים ועוד ועכשיו פרחה בכתבי־העת

 הסיפרותי־ העןלם של פורטראט האלה הקטעים מן ובניתי
 תיאטרון של מסיכות ללא היכרות מעין שלי, אינטלקטואלי

אידיאולוגיה... או
 לא וגם עירוני, לא תיאטרון-לאוםי, לא אני ״״.אבל

 חיפשתי לא נוכחות יומן את השלמתי כאשר קירקס.
ה עם המזדהים שחקנים חיפשתי מענק. או סובסידיה,

 גד ואת פאביאן מירי -את מצאתי מצאתי שלי. תיאטרון
 אני לידות. 9,800 בסך הלוואה קיבלנו ביחד קיינר.
 למועצה־ להחזיר חייבים אנחנו שאותה הלוואה חוזר,

 ממוצעת משכורת של בסך הלוואה זו לתרבות־ולאמנות.
 ההלוואה ועם במערכת־התרבות, בינוני לפקיד לחודשיים

 החזרות את הרגליים. על הצגה להעמיד עלינו היה הזאת
עקרו עובדים, אנחנו כאשר בבית־הובן, בתשלום ערכנו

וולנטארי... לא בסים על נית,
 בזמנו התיטארון. והוא — אחד מיקצוע רק לי ״יש

 מאת לגבולין מעבר בימוי על במאי־השנה בתואר זכיתי
 היד, שהוא מפני הורידו הזה המחזה את וגם ברנד, י״ח

 להביא ועלול בראשם, עיניים עם לבני-אדם מדי מסוכן
 למרות כי מעניין ישנות. שאלות ולחשוף חדשים, רעיונות
 להעסיק מוכן אינו אחד תיאטרון אף במאי־השנה, -שהייתי

 עבורם לביים חיפה לתיאטרון למשל, הצעתי, כבמאי. אותי
 ההצעה את קיבלו לא והם הגולם, של מחודשת גירסד,

 ה־ את פשטו הם קצר זמן כעבור תקציביות׳. מ,סיבות
 איש־מועצת הרמן, צבי של המוקד הצגת ביגלל מיכנסיים
 סאם מחוץ־לארץ, במאי אפילו הביאו הם שלהם. המנהלים
 מן ה,תקציבים׳ את הציל לא כישרונו שגם בייסיקוב,

.המוקד . .
 מושל אחרי בפנים הדלת את לי סגרו ״התיאטרונים

 התואטדון כאסור, החלון... דרך חזרתי אני אבל יריחו,
 לא דבר ולבן, אותו, ■מכיר שאני האחד המיקצוע הוא

שלי.״״ ההצגות את מלהציג אותי ימנע

 סקאד טילי יכולים ״האם
_______האגן״ אמ לפוצץ

 תיפאורה אביזרים, מאד מעט עם נתון, חלל עזרת ף*
•*  מירי נעים חדישה, מוסיקה של וקטעי-רקע מאופקת !

 ומדודה קצובה מירבית, שליטה תוך קיינר, וגד פאביאן
 הנוכחות יומן את ומציגים הבמה, על גופם תנועת של
 משמעותיים, טכסטים של ארוכים במונולוגים מונדי. של
מונדי, של הנוכחות. מרכיבי את לגורמים מפרקים הם
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 הלילה. לינה פרנקלשטיין למד להציע בדעתו מעלה אינו
 אנשים ריקים, הרחובות בקיץ לא־ידידותית. עיר פשוט

 מנסים המזגן, את מחפשים לבתי-קפה, ונכנסים בורחים
 רוקמות מטורפות נ-שים האחרונות... החדשות את לשכוח

ד,ר את ושורף הבא בן־דויד, משיח את צחורים בדים על
 קצינים, מאוד. קשה הערבים, עם המילחמה קשה ד,בית.

 אינם הם מוסר. מחפשים החופשה, את סיימו עתה שזה
 הם עסוקים, הם הוסיערווה, ולא ערומות נשים אוהבים
 מחפשים הם בביוב. שוקעים הם עמוקות. תעלות חופרים

לעיר־הקודש.״״ הדרך את
 מגיע הוא לירושלים. הדרך את מחפש עצמו מונדי גם
 המיליונר, מול ״.״בטלביה, ושואל: בה, משוטט אליה,

 אם השאלה נשאלת עבים. שלו הקירות חדש. היכל בנו
 החדש פולחנו זה האבן. את לפוצץ סקאד טילי יכולים

 עובדי־האלילים האבן. את מעריצים הזאת בעיר הבעל. של
 מכשפה בן־הינום בגיא המאראתון... זה ואלס, רוקדים
 לתהום, עד קודחים ערבים פועלים למולך. קורבן מביאה

 גבם קמים, בצוהדים יהודי. משגיח ומעליהם מים מחפשים
 שזה גרוזינים, מקווים. הם מכה, לכיוון ■ופניהם להד־הבית

 של הבן הכותל, ליד אדום יין שותים לארץ, באו עתה
 לומד דניאל באבוטור הרמדאן, תותח את ■מפעיל מוחמד
 שונימית במוחי, אש. של טבעת היא ירושלים קבלה.

לדויד״.״ בבית־האמנים ממתינה

 אותי, הקדימו הגויים אך — אוסה לאנוס רציתי שאני היא
 לאנוס ותוסחילו לארץ־ישרואל, שתעלו עליכם מסווה אני

*..״״ הזמן הגיע — בובות
 את לראות למאד עד מרגש וכמחזאי, כבמאי, ״אותי

 הצגה כל בסוף הזאת. ההצגה על הקהל של .התגובה
 ברור ולא הדרנים, לחרבה לבמה, ל־שחקנים, הקהל קורא

 כל ללא להצגה נוהר הקהל מדוע לא גם מדוע. כלל לי
 להצליח מבלי לבתיהם החוזרים אנשים ויש פירסומת,

שלי.״״ בתיסדוקת בסדר אינו משהו אולי להצגה... להיכנס

 בקישינב, אנסו שלי הבובה את ״...רבותי, : באידיש *
 הקדיחו הגויים אך — אותה לאנוס רציתי שאני היא האמת
 ותתחילו לארץ־ישראל, שתעלו עליכם מצווה אני אותי,
הזמן...״ הגיע — בובות לאנוס

 פאוטטוס ״דוקטורס
הפרגמאטי" והייצור

ת״ ומן ן* חו כ  הוא הארץ. לגבולות מעבר משתרע נו
/  בוקארשט, בהן, חי שמונדי הערים כל את מקיף /

 מונדי. של גדולה חתיכת־חיים היא פאריס פאריס. קושטא,
 רבות, תרבויות של רבות, ערים של עיר לגביו, היא,
 חרוטים חרוזים מיספר נארוול, -של ״פסלו :כותב והוא

 ינואר, בחודש עצמו את תלה הזה במקום אולי אבן. על
 חיננית אשד, הכתוב. את מפענח סקנדינבי זוג ? יודע מי
 אני לגן. -נכנסים פייפ, המעשן שמן בעל בליווי כלב, עם

 מגלגל הוא סיגריה. לעצמו מכין קלושאר מלמעלה. מסתכל
 הרבה כל־כך ויורק״. הטבק את מסדר הנייר, את

 אחדים הארץ. על שוכבים הם שתויים. הם קלושארים,
 ? לגנוב אולי ? לרצוח אולי ? לאן והולכים, קמים מהם
 מהמוות. ופחד ליין צימאון רעב, רק יש סיפרות, אין כאן

מילחמתיים.״״ חלומות ללא בסיסיים, הדברים
 עצמו על מדבר הוא והנדודים. הגלות בטעם חש מונדי

 בעיניו הנראים לאינטלקטואלים, בז שורשים. ללא עץ כעל
 היא שלו חוויית־פאריס באקוואריום. הרובצים כנחשי־ים

 אחר מחפש הוא שבהן לאדמה, מתחת המטרו תחנות גם
 יוצר שהוא תופת בלב הגולה, זהותו האישית, זהותו

 ״כשלעצמי אומרת: והיא זמרת, -שם פוגש הוא לעצמו.
 כותבת גם אם אדירה. עוצמה שלי בקול יש זמרת. אני

 הרחובות. מתוך פיאף אדית כמו צמחתי ושירים. מחזות
 וכך אבנים, •שלי המין לאבר מכניסה הייתי ילדה בהיותי
 רזה. יוחד הרבה הייתי פעם .39 בת אני מאוננת. הייתי
 הרבצתי עלי. נטרפה ודעתי אל־אם־די לקחתי חודש לפני

 הרחוב, באמצע השתוללתי לי. הרביצו מם לשוטרים,
התנועה״.״ את עצרתי

 שם מסתובב, בזה -מונדי הביע שאותם הרעיונות
 או מושבת-עונשין, לתוך הרצל ואת קפקא את הכניס

 החדש. מחזהו -של קטעים בכמה מצויים יריחו, במושל
הפרג והיצור פאוסטוס דוקטור המערכון הוא מהם אחד

 יצור־פרגמאטי. ליצור מנסה מונדי של פאוסטוס מאטי.
 ואויבו אפלטון, של שוטה חסיד היינו פאוסטום דוקטור
הישראלי־הטיפוסי, שהוא יציר־כפיו, ניטשה. של האישי

 קינר נדביאליק של .תבונה
ומירי

 נוכחות. יומן מונדי יוסף של החדשה בהצגתו פביאן,
ז, שלד לאבר־המין מכניסה הייתי ילדה ״בהיותי  וכך אבנ̂י

המטרו. בתחנת המחזה גיבורת מתוודה מאוננת.״ הייתי


