
 נציגה הייתי לגביהם שתור. ׳שיער עם רות
 מ- הבורגני הבינוני היהודי המעמד של

ב היהודית הבורגנות מ״בצר גולדרם־גרין׳
 כשאמרתי אחד, אף שיכנעתי ולא לונדון.

ישרא ושאני עשירים כולם לא שבישראל
ה הפעם היתד, זו יהודיה. סתם לא לית,

 יהודיה, אל כמו אלי שהתייחסו ראשונה
 ,יהודיה בצחוק: פעמים, כמה לי כשאמרו

 לא שלי שיחוש־ההוימיור החלטתי מלוכלכת׳.
זה.״ את שאקבל כך כדי עד מפותח
 ומאנגליה מהאנגלים אכזבתה בגלל אולי

 לחופשות־מול- ארצה לבוא מירב הירבתה
 היא הארץ. עם הדוק קשר על ושמרה דת,

 רומנטי קשר גם אך להודות, מוכנה אינה
 את כשסיימה לתל-אבי׳ב. אותה קשר עמוק

 לעבודה להתקבל לנסות החליטה הלימודים
 כימעט משימה היתד, זו אנגלי. בתיאטרון

 סטודנטים מוצפת לונדון בלתי־אפשרית.
ה איגוד חוקי למישחק, בתי־ספר בוגרי

ביש־ למרות ומירב, מאד נוקשים שחקנים
הצטיינה, שם בבית־הספר, שהוכר רונה
ה בשפה היטב שלטה למזלה זרה. היתד,

במוצאו, האמריקאי שאביה, כיוון אנגלית
אמו. שפת את הצבריות בנותיו את לימד

 בצלם מירב פגשה ,במיקוד, לגמרי !ואז,
 אלכם בלונדון, היום המצליח הישראלי

ב־ מקום התפנה כי 'לה, סיפר וזה אגור,
סימונס. פיפ של להקתו *

 אצל לעבודה תתקבל כי האמינה לא היא
 בכל- לנסות החליטה אך המפורסם, סימונם

 בשיא אז הייתה סימוינס של להקתו זאת.
ה במקומות והופיעה שלה, הפופולאריות

 בשתי חזתה מירב בלונדון. ביותר מכובדים
ל האפשרות ונדלקת. הלהקה, של הצגות
לדבריה, עבורה, היתד, סימונס עם עבוד

ל ״אמרתי :מזו יתירה בלתי-מושג. חלום *
 רק אז באנגליה, לעבוד כבר שאם עצמי

ה שמציע האחרת1 האפשרות כי איתם.
 היא שחורות-שיער לנשים האנגלי תיאטרון
וזד, ספרדיות, או מכסיקא״ות של תפקידים

אותי.״ עניץ לא
 עומד הנודע, הבימאי סימונס, פיפ
ה מתוך שהתגבשה קבוצה בראש

ה בשנות לונדון של הלא־ממוסד תיאטרון
שנים, עשר מזה קיימת הקבוצה שישים.

 זה את זה הכירו השחקנים מגוחך. היה אלה בהצגות נוח לא
 היא בו מישנה דייר במחזה יחד. מתקלחים שהיו כך כדי עד טוב

ח.3ט לחשוף כשעליה בנוח שלא מירב מרגישה היום, משתתפת
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ולהרגיש מימונם, פיפ של בהצגות מלא בעירום הופיעה לדבריה
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ל להסתגל התקשתה לדבריה, דן. מלון
התל־אביבית. השמש אחרי לונדון של ערפל

1>0 1  של בשלג שוקעת גרי מירב §1
ן י ■יי •  מזג־ הערפילית, לונדון י

 הסגורים האנגלים מן ואכזבתה הערפילי
הבריטית. בבירה יתד לתקוע ממנה מנעה

 חברי בתיאטרון. ניסויים עורכים ואנשיה
מיקצועיים, שחקנים ׳כיום ישחם ד,קבוצה,

 שמיקצועותיהם כחובבים דרכם את החלו
השי וציור. הוראה צילום, היו המקוריים ^

 אנשים ושל מיקצועיים שחקנים של לוב
 הפך השונים, מצדדיו תיאטרון המכירים

 לקבוצו־,-יוצרת סימונס פיפ קבוצת את
מייויחדודבמינה.

 היה המנוח יבין נפתלי הישראלי ד,בימאי
 הוא היום ועד זו. לקבוצה מאד מקורב
שמבצ בתרגיילים קרובות לעיתים מוזכר

 או־ פיטר הוא החברים אחד ׳חבריה. עים
 את רבות שנים במשך שניהל מי ליוור,

 הלא התיאטראות של מישכנם האובר־האוס,
והחליט, לונדון של חד,ניסיוניים ממוסדים

 בן סימונס פיפ שחקן. להפוך ,50 בגיל
יהודי הוא הקבוצה, בראש העומד ,36ה־ *

 את השונא רוקחים של בורגנות מישפחה
מאד, ציני טיפוס נחשב הוא יהודי. היותו
וקודר. עצוב

 על לשמור
שפיות-הדעת

ת ל ^ צ כו  נקלעה זו מוזרה אנשים ק
■  שלא הישראלית הצעירה גרי, מירב י

 כעבור כאשר, אוזניה למישמע האמינה
הקבוצה, עם עבודה של ויום קצר מ״בחו

השורה. מן כחברה לתוכה לקבלה הוחלט
 את להגדיר לי ״קשה מירב: מספרת

 הוא סו עוסק שהוא התיאטרון סימונס.
 תיאטרון זהו מאד. ואפקטיווי מאד חזותי

 וארונות- אדום עשן ערפל, שהור־ולבן, של
 בתיאטרון שינים כביר מביים סיימונס מתים.

 ומעבד סיפורים בוחר ותמיד הלא־ממוסד,
ה עובד אותו הקבוצה. עם יחד אותם

 ה־ מתוך שצמח ג׳ודדן, כריס מוסיקאי
 גר כריס הקלאסית. והמוסיקה רוק־נ׳-הול

קט היפופוטמים מיליון של אוסף עם בחדר
ב ניגן הוא הסוגים. ומכל המינים מכל נים

 כותב הוא וכעת ידועות, רוקונ׳״רול להקות
סיממם. פיפ ללהקת

קונ בין שילוב הן הלקה ישל ״ההצגות
חבר ומסר סטונס הוולינג בנוסח רוק צרט
 להגיד נועד הבמה על שנעשה מה סל תי.

ה על מאד, ציני בדרך־סלל שהוא משהו
ב ללהקה ׳נכנסתי אני העולם, על חברה,

 שלה, הפופולאריות מבחינת שיא של שלב
 של המוחלטת להתפוררות עד בה ונשארתי
 לעייפות עד פולה, הקבוצה ושל האנשים
ה מהנסיעות בתוצאה שנוצרה הנוראה

הצועני. ומאורח-החיים ממושכות
 עשר במשך הסתובבה הזו ״הקבוצה

 ב־ התגוררה אירופה, בכל רצופות שנים
 זוג בה היה הכרה, בלי ושתתה בתי-ימלון

 חבר הוא גם היה האשד. של ׳והחבר אחד,
אבל קל. היה לא וזה ידעו, כולם בקבוצה.

ה עם כשהייתי לכל. מעל היתד, העבודה
ש מה כל עולמי. כל היתד. היא קבוצה
 ולשתות. לשחק לעבוד, לנגן, היד, עשיתי
בחו ותישעה בחזרות שתי איש, 11 היינו
 רצופים ימים ארבעה נוסעים היינו רים.

 הייה סגור. אוטו בתוך לניצה, מקופנהאגן
 אבל ביחד, התקלחנו בעירום, הופענו קשה.

בגלל אולי מיני. דבר שום בינינו יהיה לא

העבודה. של האינטנסיווייות
 ולא המצבים, בכל זה את זה ראינו

 סשהיינו במיטה. זה את זה לראות רצינו
 שבעתי כל-כך מהקבוצה. לי נמאס בפאריס,

 נכון צרפתים. עם רק שהסתובבתי ממנה,
 אבל הקבוצה, בתוך רומנים כמד, לי שהיו

 האישיים היחסים משמעותיים. הוו ילא הם
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