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במדינה
רכי חיים ד

עצמי הרם של טריפ
 מגכאים הבולט כישרוגו כזכות
 הוא אך — מזהיר עתיד דו
 המישטדה, עם ?יא־הרן? מסתבר

בולם ועם עצמו עם
 כמו פרובלמטי אחד שחקן מעדיף ״אני
 שחקנים שלושים על־פני הרפז, שרגא

 מי בשעתו אמר כך פרובלמטיים.״ לא
הבי תיאטרון של חאמנותי חמנהל שחיה

 דד השחקנים אחד על יזרעאלי, יוסי מה,
בתיאטרונו. ביותר והבולטים כישרוניים
ה וההופעה העמוק הקול בעל השחקן
 והוא חיים, עידית לזמרת נשוי מרשימה

 ואודיל, אנלי אילור, בנות: לשלוש אב
זו. איחר בזו הסרט־הנע, בשיטת שנולדו

 משם שבאיטליה, בטורינו נולד שרגא
 במעברת ושוכנת לישראל פחתו מיש עלתה

 נתמכת־סעד. היתד. המישפחה בת-גלים.
אל היה אבי במצוקה. מישפחד, ״היינו

או הכרתי שלא וכמעט וקלפן, כוהוליסט
 למוסד נשלח שמונה בן כשהיה סיפר. תו,״

לי כשסיים הרוסות. ממישפחות לילדים
 לקציני-ים לבית־הספר נרשם בו מודיו

והפ אונייה על עלה 16 ובגיל במיכמורת,
 הצבאי שירותו בעת העולם. ברחבי ליג

הוא הראשונה. בפעם החוק עם הסתבך

 שחקן של עלובה וממשכורת בנות, ושלוש
 מישפחה. ללא גם להתפרנס קשה בהבימה

המ בלישכת־הסעד תיק הרפז למישפחת
 קיצבת־ מקבלת והיא תל-אביב, של חוזית
סעד.

 בר־שביט, שלמה מספר נדיר. כישרון
 ״לפני : הבימה של הנוכחי האמנותי המנהל
 :לי ואמר הרפז, אלי פנה חודשים שלושה

 נמצא אני לעשות, מה יודע לא ,אני
 אעזוב אני אולי ונפשי. כלכלי במשבר

 הבנות ועם אשתי עם ואלך התיאטרון את
 מה תגיד ,שרגאל׳ה, לו: אמרתי לקיבוץ.

 אנחנו לקראתך, נבוא אנחנו רוצה, אתר.
 בהלוואות לו עזרנו ובאמת לך.׳ נעזור

 יודע אני ערבים. לו שימשנו מבנקים,
המשול מהמשכורות ברעב למות שאפשר

 אני, ? לעשות אפשר מה אבל בהבימה, מות
 עושה האמנותי, המנהל בר־שביט, שלמה

 גם נוהג כמוני בהצגות־ילדים. האלטורות
 שבונה אשרוב, מישר. כמו גדול שחקן

להתקיים. כדי תיפאורות
 אבל הצגות־ילדים, לשרגא לסדר ״ניסיתי

 — בעיות המון לו יש הסכים. לא הוא
 מלא כולו כסף, עם הילדים, עם האשד״ עם

 בצורה כישרוני שחקן הוא אבל בעיות.
אדי בימתית נוכחות לו יש בלתי־רגילה.

 שחקן לאבד רוצה לא הבימה תיאטרון רה.
 אדם בן ,תהיה :לו אמרתי מסוגו. נדיר

 עוד אחד שאף קאריירה לד נעשה ואנחני
 רוצה לא הוא הזאת!׳ בארץ עשה לא

 לא דבר, שום ממנו דרשתי לא לשמוע.
הפר־ בחייו עושה הוא מה אותי מעניין

וילדותיו אשתו הדפז, שחקן
לכלא עצמו את הכניס האסיר

 עונש־ ריצה לדבריו, שטות,״ ״בגלל נשפט
 תקופה באותה צבאי. סוהר בבית מאסר
במ קשור היה שאליו הבוגר, אחיו נפטר
 נשא והוא אמו, נפטרה כשהשתחרר יוחד.

 התגרש אך נעוריו, ידידת את לאשר,
 נרשם אחר־כך בילבד. חודש כתום ממנה

 בית־צבי, הדרמאתי בבית־הספר ללימודים
לאשה. עידית את ונשא

 שרגא של דרכו מידה. לפי תפקיד
 סוגה היתד. ובקולנוע בתיאטרון הרפז

 ב־ הבמאים הבחינו מלכתחילה בשושנים.
המר הבימתית ובנוכחות הבולט כישרונו

 חשובים. בתפקידים זכה והוא שלו, שימה
ה אל התוודע חיפה בתיאטרון כשעבד
 בשלושה השתתף מיטלפונקט, הילל מחזאי

ה התיקווה בתיאטרון: שהוצגו ממחזותיו
 והקוף. קטן שרגא נחמני, רחוב של אחרונה

 את כי מיטלפונקט הודה רבות בהזדמנויות
 על-פי בונד, הוא במחזותיו המרכזית הדמות

מח בשני גם היה וכך הרפז, של מידותיו
 :הבימה בתיאטרון שהוצגו הנוספים זותיו
 שרגא של שהשתתפותו אלא ומי־תהוס. הגג
נק מרכזי, תפקיד גילם שם תהום, במי

נש משירות־מילואים, שנפקד מאחר טעה.
 שלושים־וחמישד, בן עונש־מאסר לרצות לח

יום.
 החוק. עם נוספות תקריות לכך קדמו
 שהשתתף בעת קודם־לכן, אחדים חודשים
ל הופיע לא השלישי, ריצ׳ארד במחזה
 ה־ רצופים. ימים שלושה במשך עבודה

הס הרפז כי לתיאטרון הודיעה מישטרה
 בבית־המעצר. יושב והוא בקטטה תבך

 הרפז נעצר ׳לכך קודם ספורים שבועות
 סמים. אחזקת באשמת המישטרה על־ידי

 על האשמה את נטל איתו שהיה ידידו
שוחרר. ושרגא עצמו,
אשד. לפרנס עליו קלים, אינם חייו

 מישמעת־ לו שתהיה רוצה אני טייס.
עבודה.״

 כאילו השמועות נגד מוחה גם בר־שביט
 :אומר והוא ממאסרו, כתוצאה שרגא פוטר
 השמועות את מפיץ מי יודע לא ״אני

 פוטר לא מעולם הרפז שרגא אבל האלה,
הבימה.״ על־ידי

 הכלכליות בעיותיו דרשה. הידידה
הז לכדי אותו הובילו הסרבני ואופיו
 המשתחרר הביריון דמות עם גמורה דהות

 תהום. במי מגלם הוא שאותה מהכלא
וב בלוד עבריינים אל מתוודע החל הוא

 לפרנס כדי אחד. לראש איתם נכנס רמלה,
משומ ברהיטים גם סחר מישפחתו את

 נפקד מדוע כשנשאל בצלאל. בשוק שים
 את היכר, כי סיפר שלו, משירות־ו־,מילואים

 אותו והשאירה מהבית ברחה היא אשתו,
הקטנות. הבנות בשלוש מטופל
 בילה מעצרו שלפני האחרון הערב את

 בסירטי ראשיים תפקידים שגילם שרגא,
בחב ורעי, ודודי הגדר מאחרי הטלוויזיה

 מן עליו ששמרו צבאיים שוטרים שני רת
 הוא הבמה. על הופיע שהוא בעת האולם

 ,בראסו׳ שני בי הנדהם, לקהל לספר, טרח
 ד״בראסו׳ את לקח אחר־כך עליו. שומירים

 אליהם הצטרפה איתו. לבילוי הצמודים
 ששיחקה ונשואה צעירה שחקנית ידידתו,

 הוקרן) לא (שעדיין בסרט־ד,טלוויזיה לצידו
 העובדת שחקנית, אותה חיזעה. חירבת

 בר־ שלמה אל פנתה הקאמרי בתיאטרון
 הרפז את יפטר שלא ממנו ודרשה שביט
 :לדבריו לה, השיב בר־שביט המעצר. בגלל

 אונו הוא בעצמו. היטב מסתדר ״הרפז
לעורכת־דין.״ זקוק

ה והשוטרים הידידה בחברת הבילויים
 הובל ואז לפנות־בוקר, עד נמשכו צבאיים

בית־הסוהר. אל כבוד אחר שרגא
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