
נן עבד תיים מגו  ״מציור ספינה. על כ
בסי אורי סיפר הדת,״ אל אותי החזית

 וכדי סמלים מיני כל מצייר ״הייתי פוק׳
 בדת להתעמק צריך הייתי אותם להביו

 הדת.״ אל חזרתי וכך
עין־זזוד, בין נע הוא שנים ארבע כבר

 לבין ומנגן. באבן מפסל מצייר, הוא שם
 הוא הפנוי בזמנו שבירושלים. הוריו בית

 השאר, בין ולנגן, הטבן בחיק לטייל אוהב
שונים. מחפצים בונה הוא שאותם בכלים

 דמיוני, מדע סיפרי לקרוא אוהב דניס1
 בבוקר מוקדם לקום חברות עם לצאת
 בגן ספסל על לשבת או הים, אל ולטייל
ה את ולסדר המאוחרות הלילה בשעות

 מה לעשות, רוצה שאני ״מה מחשבות:
 אני.״ מי אסור, ומה מותר

 בתכניתם המוסיקה. בתוף שקט
 ודניס אורי מציגים הים תוך אל עמוק

 של שירים אורי, של עטו מפרי שירים
 של שירים תהילים, מספר שירים רחל,
 מספרת ״המוסיקה כחל. וזאב בהרב מוטי

הציו בשפתו אורי אומר אור,״ על הרבה
 בשימחה גם אבל שימחה, זה ״אור רית׳

 מדלות — והעצבות מעצבות. מתחילים
 ציפור שיש כמו הצפרים. דלוח האדם,

 יש שלה, בצבעים שימחה על שמספרת
 היא ציפור עצבות. על המספרת ציפור

 של קרנה ראשית דולה עפה, האדם, נפש
 .צופה ״מה :עטו מפרי מצטט הוא השמש.
 לזמן כמהה השמים, ערגת לב אל אהבתי

 עמק אל יגוני דואה השירים. תפילות
 למרומים.״ ושימחתי צלמוות

 החלק חלקים. לשני מחולקת התוכנית
 שוקע ובו מופשט והשני פיגורטיבי האחד
 את מנגן כשדנים המוסיקה. בתוך אורי

 טקי היפני המלחין של השחורה הציפור
 במהירות ומשרטט הבמה על אורי עולה

כש אחר־כך, נייר. על ציפור של תרשים
 את תופס משתלהב, הוא מתופף, הוא

 הדלפק אל ורץ לו, מניח בצווארו, ידידו
לתופף. ממשיך שעליו המשקאות, של הקטן

 יותר יש התוכנית של השני ״בחלק
 קטעי צלילים, ״שברי אורי, סיפר אילתור,״

 בתופים מונולוגים. תמונות, מונולוגים,
 בשפה שהם שדומה הברות קיטעי וחליל.

 שירת מואזין, קריאת ערבית. או אפריקאית
 לשמיים.״ זימרה ופשוטה, טיבעית רועים

 הראשונה, בפעם בפגי ניגן ״כשדנים
 מביא הוא שלו. הרקע מה ידעתי כבר
 את מביא ואני אמו של המיטען את איתו

 יש מאיתנו אחד לכל הורי. של המיטען
 דומה חינוך קיבלנו ובמיקרה חזן אבא
 במוסיקה.״ ביחד להגיד מה לנו יש ולכן
 התרבות ספוגת מצפת ואני מאירופה ״הוא

 מיוחדת. שלנו המוסיקה לכן שנה, 200 של
 שקט.״ בה להביא הוא והסוד סוד בה יש

 הפילסומת את מחפשים אינם ואורי ודנים
 להתבטא היא מטרתם כל הכסף. את או

 להרגיש לקהל ולתת המוסיקה באמצעות
דרכו.״ ויוצאת נכנסת ״המוסיקה איך

רון ט א תי
מי קירקס או ל די-

 וגעש. המה לתיאטרון הכניסה אולם
 נ־י שהנוכחים ההצגה מנהל ביקש לשווא

מקלי באולם, בפנים, כי קולם, את מיכו
לטלוויזיה. מההצגה קטע ומצלמים טים

הבמ הציעה נואשים נסיונות כמה אחרי
 ייכנס המצפה שהקהל מס, בילחה אית,

 לטלוויזיה. הקטע בצילום ויחזה לאולם,
 מוחלטת. דממה השתררה כולם להפתעת

שהתרחש ממה הוקסם נוער, ברובו הקהל,

 ואז, בהצלתך״ עברה וההקלטה הגהה, על
 מחדש, ההצגה החלה הקטע, צילום בתום
כל-כך. שציפה הקהל למען

 אחד ליצנים, שני על מספרת ההצגה
 מגלמים דמותם (שאת יהודי ואחד ערבי

 חיפה), מתיאטרון באשי ויוסף חורי מכראם
 תוך בקירקם. לעבודה להתקבל המנסים

 ומציגים מזמרים שרים, הם צי&יה כדי
 אחד כל — בערבית וגם בעברית גם

 לאט-לאט שלו. ומההווי שלו העם מאגדות
 הקליפות כל נושרות המחיצות, כל נופלות
 וגם היהודי שגם לדעת, נוכחים וכולם
בני-אדם. רק הם הערבי

 מצטלצלת השפה דומה, — המורשת
 פה, אף, יש ״לשניהם — ובכלל דומה,

וכר.״ קורקבן
 השני וחציה עברית, מדברת הצגה חצי

שה מסתבר, השואל להפתעת אך ערבית.
הה שרוב טוענים בהצגה, שצפו ערבים

 טוענים היהודים ואילו ערבית, מדברת צגה
 רק הדבר בעברית. מדבר הרוב להד״ם,

 הזדהות מרגיש שהקהל הדעה, את מחזק,
 שהשפות חש שאינו עד חזקה, כל־כך

חצי־חצי. ההצגה במשך מתחלקות
 החומר ומלקטת הבמאית הגיעה כיצד

 להעלות אותה הניע מה ז כזו לתוצאה
? הגיעה תוצאות עוד ולאילו כזה, מחזה

ההצ יוצרת וצבע. חוכמה הומור,
 כשחקנית המוכרת מס, בילהה היא גה

ה של ואשתו לשעבר, הבימה תיאטרון
 וני- אהבתם פרשת אשרוב. מישה שחקן

 בזמנו, סערה עוררה השניים של שואיהם
 לאשתו נתן שמישה בגט קשורה היתד, כי

פרידלנד. דליה דאז,
 מישה — בעבודתם שניהם מרוכזים כיום
 וגורף־ד,קופות המצליח במחזה משחק

 מנהל הוא בילד,ד, עם ויחד הביתה, הב^זה,
 שבו — ולנוער לילדים התיאטרון את

כשחקנית. גם אך כבמאית, בעיקר משמשת
 האמנו- הקאריירה שאת מספרת בילהה

 במחזות־זמר בעיקר כרקדנית, החלה תית
תיאט ללמוד החלה ואז גודיק, גיורא אצל
 וג׳וס אשרוב מישר, צ׳לטון, נולה אצל רון

באו אנגלי לתיאטרון מרצה שהיא מילר,
 היו בהבימה תפקידיה העברית. ניברסיטה

 וצביעות, קלות־דעת על במחזה שיינדל,
ה ובתור שפי, מר של העצמאות בליל

 ערובה. בני במחזה המורדת אינדיאנית
ה מנהל של המפורסמים הפיטורין אחרי

מר ״עפו״ שעימו יזרעאלי, יוסי תיאטרון
 חברי היו שלא הצעירים השחקנים בית

 את להקים הרעיון בה גמל הקולקטיב,
 שקהל חשוב לדעתה, הילדים. תיאטרון
במ שיופקו להצגות יזכה והנוער הילדים

 טוב. לתיאטרון לחנכו כדי עבורו, יוחד
 על לים, מעבר ההצגה עם התחילה היא

התקב שבה ההתלהבות ביאליק. שירי פי
 הפיתוח, עיירות בכל במיוחד ההצגה, לה

 הנוכחית ההצגה עם לצאת אותה דירבנה
בקיר. חור —

ה התיאטרון במאית צ׳לטון, כשנולה
 הצגת ולביים לבוא אותה הזמינה חיפאי,
ש הצגה לעשות בילהה הציעה ילדים,
ב בערבית. וחציה בעברית חציה תהיה

 אך התקבל, כל־כך לא הרעיון התחלה
 עבודת החלה האו-קיי. את קיבלה לבסוף
 מכראם לעזרתה נרתמו פה החומר. ליקוט
 והמשורר ערבית, שלו האם ששפת חורי,

שמאס. אנטון בערבית, הטלוויזיה וקריין
כשה שנה, חצי נמשכה הליקוט עבודת

 כי אגדות? מדוע אגדוודעם. על דגש
 חוכמה הומור, יש בילד,ה, אומרת באגדות,

תיאטרלית. מבחינה יעזור וזה וצבע,
זריצ- עדנה גם באה בילהה של !לעזרתה

בקיר ב״דזור וחורי באשי שחקנים
וכו׳״ קורקבן פה, אף, יש ״לשניהם

בעי שעובדת במיקצועה סוציולוגית קי,
 יהודיות-ער־ קבוצות לגיבוש חיפה ריית
 כל שבתום היה, עדנה של הרעיון ביות.
 השחקנים בקהל, קבוצות תיצור היא הצגה
 היכרויות, יעשו הקבוצות, בין אל יכנסו

חוויותיהם. את יספרו והאנשים ישומחו,
 שיחה התנהלה למשל, מזרע, בקיבוץ

 החליטו ממנה שכתוצאה ההצגה, אחרי
 יחד להצגה, הצגת־המשך ליצור הצעירים

 כן וכמו הסמוך, הערבי הכפר תושבי עם
ש העובדה למעשה, משותף. טיול לקיים
 בהופעה מעשי חלק גם נוטלת עדנה

המ יוצרת השכל״, ״מוסר כעין ומשמשת
 הנוער בני את מקרבת כשהיא שכיות,

ההצגה. לאחר לזה זה הצדדים משני
 בהם משתבחת שההצגה השחקנים שני

 זכור חורי באשי. ויוסף חורי מכראם הם
 יהושע של ג׳וקר במחזה המעולה מהופעתו

 של המעולים השחקנים אחד הוא סובול.
התיאט מראשוני באשי, חיפה. תיאטרון

בג׳וקר בתשובה בחזרה בקריזה, הופיע רון,

 שניהם עם לעבד בילהה לדיברי ועוד.
 כך כל היותם בגלל תענוג, ממש ״זה

 חדש, רעיון מעלים הם פעם כל יצירתיים,
חדשות.״ ומשמעויות חדשה תנועה
 אווירה סיפק נדף, אברהים הקנון, נגן

 שצמן פולדי עליצות. ומלאת מתאימה
 ומירי מהמוסיקה, חלק ומחבר המעבד היה

 — והתלבושות התיפאורה את יצרה הופמן
 של הקבוע הצוות על נמנים שניהם גם

מם. בילהה של ולנוער לילדים התיאטרון
 חוא הקשת — העיקרי הבמה אביזר
 קשת, בצורת העשוי ברזל סולם למעשה

רעיו זהו העמדה. אפשרויות המון הנותן
 השחקנים את שאימנה בילהה, של נה

 על להתנועע כיצד שלם שבוע במשך
 עולים ובאשי שחורי ברגע ואכן, הקשת.

 בקטעי כמו בקהל, מתח ניצת הקשת, על
בקירקס. טרפז

 בקיר שחור מוכיחות הקהל תגובות
 הכבוד כל כך, ועל בלב״, חם לו ״עושה

ומבצעיה. ליוצריה


