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 הירושלמי הקה?
כקצב, כף מחא

גחרדו דהרקדגיס
 השוהה הספרדי, המחול תיאטרון בלהקת

 על יתר אחד. ספרדי אף אין בארץ, עתה
 תושבי כולם חברי־הלהקה, 16 בין כן:

 שזה יהודים, חמישה יש דרום־אפריקה,
בישראל. הראשון ביקורם להם

 הופעות לסיבוב לארץ הגיעה הלהקה
 הלהקה חברי שבועות. שלושה שיימשך

 ממנו ויוצאים בתל־אביב, במלון מתאכסנים
רחבי־הארץ. בכל להופעות
־ באלט  מולינה מרצדם ילדים. 4ו

 התיאטרון, מנהלת קונידוריס), (מרילין
 יווני ממוצא להורים בקייפטאון, נולדה
בעיר. קטן בית־קפה בעלי
 לחשוב עשוי מרצדם את הרואה כל

הרק שכן מספרדיה. ספרדיה יותר שהיא
 כמעט גיל, בלי בת שחומת״העור, דנית

 לשוות כדי הבמה, על לאיפור נזקקת שאינה
 שעליה כל ספרדיה. של מראה לעצמה
שע על שחורה פיאה לחבוש הוא לעשות

 עיני־השקד את קימעה להבליט הבהיר, רה
מוכנה. והיא השחורות,

 הריקוד בעולם הראשונים צעדיה על
 חלומי היה 4 בגיל ״כבר מרצדס: סיפרה
 אדוקים שהם הורי, רקדנית. להיות הגדול
 אחר־ אבל בהתחלה, לדבר התנגדו מאד,

בי. גאים ממש היו כך
 ללמוד התחלתי מאד צעיר בגיל ״כבר

 אוניברסיטת של לבלט בבית־הספר ריקוד
 רק הורי. של התנגדותם למרות קייפטאון,

 הספרדי. לריקוד התוודעתי יותר מאוחר
 ללמוד במילגה כשזכיתי ,16 בגיל היה זה

בלונדון.״ ריקוד
 מרצדס- נזכרת ספרדים. שייראו

מה־ טלפון קיבלתי אחד ״בוקר מרילין:

מרצדס־מרילין
מישפחה גם קאריירה, גס

 לסיבוב- להצטרף לי שהציע שלי, מורה
בספרד. חודשיים בן הופעות

 אחת את להחליף ההזדמנות על קפצתי
 איתו ונשארתי שלו, החשובות הרקדניות

הסתו שנים. שבע כי־אם חודשיים לא —
 ספרדית לדבר למדתי העולם, בכל בבנו

 הזמן כל אבל הספרדי. בריקוד והתמחיתי
 שם ולהקים לדרום־אפריקה לחזור חלמתי
משלי. להקה

או כשהזמינו ,1957ב־ הגיעה ״ההזדמנות
 היתה זו בדרום־אפריקה. להופעות תנו

 אולפן ופתחתי הלהקה, את עזבתי הצלחה.
בעלי. את פגשתי גם אז ספרדי. למחול
 בקא- גם להצליח אפשר תמיד ״לא
הצ אני אבל בחיי־המישפחה, וגם ריירה
ה ילדים. ארבעה לי יש בשניהם. לחתי

רפואה. ולומד ,18 בן ביניהם מבוגר
עצו הצלחה לנו יש דווקא, ״בספרד,

 חבר כל ספרדים. לא שאנחנו למרות מה,
 ספרדית ויודע ספרדי, אימון עבר בלהקה

שוטפת.״

2150 הזה העולם

ב מאחרי־הקלעים ילד." לי ״יש
לק הלהקה חברי התלבשו התרבות היכל
 התיזמורת ניגנה הבמה על ההופעה. ראת

 חלקם הלהקה, חברי חסידיות. מנגינות
ופני לבושים־למחצה וחלקם מלא, בלבוש

 המוסיקה למישמע השתלהבו מאופרים, הם
ו הסדרנים בעוד ספרדי, בריקוד ופתחו
בתמיהה. בהם מתבוננים הג״א אנשי

 שתשתולל להקה ראיתי לא פעם ״אף
 אחד אמר ההופעה,״ לפני כזאת בצורה

 ״איו בספקנות. ראשו בהניעו הסדרנים
 לא אני אחר־כך? להופיע כוח להם יהיה

מבין.׳״
 אג־ הסביר בריקוד,״ מאוהבים ״אנחנו

 ניימן. יעקב האמיתי ששמו סגוביה, ריק
 חוטם בעל נמוך־קומה, גבר ),30( אנריק

 גברי, וחיוך היהודי מוצאו את המסגיר
 בריקו־ מרצדם של הקבוע הפארטנר הוא
דיה.

 נהנים ״אנחנו בירושלים. חווייה
קפוא חיוך מחייכים ולא מהריקוד באמת

יעקוב אנריק־
אפריקאי גם יהודי, גס

 אחרות. בלהקות שנהוג כמו הבמה על
 הפלא־ הלב. מכל זה מחייכים, כשאנחנו

ה קצב, על ומתבסס מלהיב, יותר מנקו
 לעשות גם אפשר הגוף. בכל מתבטא

ש בקהל, מאד תלוי זה אימפרוביזציות.
הקצב.״ את נותן

 ספר,״ שיהיה רצה אנריק של ״אביו
 יום־יום עובד היה ״הוא מרצדם. מספרת

ומתאמן.״ אלי בא ואז הערב, עד
 ואחר- ,18 גיל עד בלט ״למדתי :אנריק

ב ללמוד ונסעתי מרצדם את עזבתי כך
 ממנה קיבלתי שנה אחרי אבל ספרד,

 ילד. לי יש חביתה, מהר בוא מיברק:
 לא ומאז אליה, וחזרתי הכל את עזבתי

נפרדנו.״
 שלנו הלהקה הגדולה. אחותי כמו ״היא

 מאד אנחנו גדולה. אחת מישפחה כמו היא
 באמונות מאמינים לשני, אחד נאמנים
 שמתגש־ ,חלומות הרבה וחולמים טפלות,

 הרקדניות אחת למשל כמו, אחר־כך. מים
 קולב נושאת שהיא ימים כמה לפני חלמה

 למחרת וחנה, למלון. מחוץ בגדים מלא
שצרי המלון הנהלת לנו הודיעה בבוקר

 מאיתנו וביקשה שלנו, החדרים את כים
ליומיים.״ לעזוב

הכו כל את עושה ״אני :אנריק מספר
 עושה ומרצדס הגברים, של ריאוגרפיה

 בלהקות קיים לא זה הנשים. של זו את
 מתכננים לא פעם אף גם אנחנו אחרות.

 עובדים אנו הרעיונות כל על הנייר. על
מעשית.״ בצורה

מספ בארץ,״ נהדרות ביקורות ״קיבלנו
 לא- אחד ניסיון לנו יש ״אבל מרצדס, רת

 הקהל החל בירושלים, כשהופענו נעים.
 כאלה מחיאות־כף בספרד, בקצב. כף מוחא

 ההופעה אחרי רק כישלון. שהיינו פירושן
הישר הקהל של דרכו שזוהי לנו הסבירו

לאמן.״ ולהודות להתלהב אלי
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