
ודא אוניברסיטת של ההצגות באורם
ומכוניות 1 יצרי! ו זקוש 1 מחזה ומנוניות ■צרים הנוושו מחוה הוצגהוצג

הגרוסאה
החיו■ והיצר

 תל- אוניברסיטת !של ההצגות ולס ^
*  קטל. לשדה שבועיים לפני דמה אביב י

 באולם, פזורים היו נטושות מכוניות שלדי
 את בלל בדרך המאכלס בחלק ודווקא

 ניצבו ובמקומם נעלמו, המושבים הצופים.
 ל- אותנטית תיפאורה שהיוו הגרוטאות,

 בית־קברות אראבל פרננדו של מחזהו
המש על מושבים הוקצו לקהל למכוניות.

 התים־ במה. כלל בדרך המהווה הישר, טח
 ש״עבדה״ מהממת, למציאות הפכה אורה

הצופים. על

 האוטוביוגרפיים מחזותיו שכל אראבל,
 שיג־ תשוקה, מין, של עזים יצרים ספוגים

 בחר חטא, תחושת ובעיקר, אהבה, אה,
 ההתרחשויות זירת את להעמיד זה במחזה
 י־ לקבצנים כבית־מלון המשמש במקום

 הבלתי־נראים הקלושארים עלובי־חיים.
 הם גם כאשר המכוניות, שלדי בתוך חיים
 סדד־יומם את מנהלים המלון בעל וגם

 כוכבים. חמישה בן מלון של בטכסיות
 המלון, בעל הם המחזה של הגיבורים

ערב מדי אותה הפוקד אהובה זוגתו,

אשוד׳לזה־ןוש
׳אליה, מתאכזר הוא ופעם אותו

 כשהיחסים נמרצות מכות במחזה זוגה בן את מכה
 מכה היא פעם סגור. במעגל מסתובבים ביניהם

מיני. עינוג עם וביחד הגרוטאות בתפאורת והכל

השוטרים יצרי
ותוךמתאמנים נעלמים,

 השוטרים במחזה. המישטרה של ההתעוררות קטע
 עבריינים מחפשים כשהם הבמה על המתרוצצים

המכונית. שלד בתוך יחסי־מין מקיימים כך כדי

בו  אחרי , שבור נראה הדו־פרצופי, הגבר מילוס,צופי רדפו ג
 המעוררת דמותו למרות זוגתו. של הזעם התקפת

 בירידתו מצליף כשהוא מילום נראה במחזה אחרים בקטעים זו, בסצנה רחמים
והגרוטאות. המין במחזה היצרים לגירוי כמובן שמוסיף מה דם, זוב עד

 נסים האחרונים, אלה, הקבצנים. וידידיו
 מה על לחייהם. וחרדים השוטרים מפני

 אהבת בגלל אולי המחזה. אומר לא ולמה,
העניים. בפני ׳ונגינתם שלהם המוסיקה

 היחסים מערך חטא. הוא הלב טוב
 זוגה בן עם האשד״ דילה, של הפרוורטי

 לקינאה נואשת אהבה שבין במעגלים נע
ה מאוסה. מציאות עם ׳והשלמה מטורפת

 עם יחסי־מין לקיים האשד, יאת שולית גבר
 הקיום יצר שלמונים. תמורת המלון אורחי
 קיים האנושי הזיק אך לחיות. אותם הופך

 המד (עימנו), לעימנואל באהבתה בה,
 והיפה החושנית האשד, הנרדף. סיקאי

 ׳תמימה, ילדה כמו אהובה על מתרפקת
מהשוטרים. להרחיקו תמיד ודואגת

 התענוגות גן
הארציים

 לקרוא אפשר אם האידיליה, רד!־ 6י
אי בשם בביב־שופכין אלה לחיים •

 העת כל הרצים השוטרים, נכנסים דיליה,
 והטוב, התם השוטה, את לתפוס ומנסים
 והשוטרת השוטר בין היחסים עימנו.

 גם כי עד המישטר, שחיתות את חושפים
ללילה. מכונית המלון מבעלי מבקשים הם

 ומאלצם מכונית, חצי להם נותן כשהוא
 שכנים עוד עם במשותף הלילה את לבלות

האירוניה. גדלה — למכונית
גר פרנקו של למישטר אראבל שינאת

ו לפאריס לעבור ספרד, את לעזוב לו מה
 מכאן בצרפתית. מחזותיו כל את לכתוב
 הנוצרית לדת שינאתו לדמויות. הרקע
 מימיו את להטיל צעיר בגיל לו גריסה
 וגם שממול, יד,כנסיה לכיוון ביתו מחלון

 בפני רפש להטיל ממשיך הוא במחזותיו
הכנסיה.

 נפרד בליתי חלק הם והאכזריות ההשפלה
 שני יחסי את אראבל. של ממחזותיו

 באירוטיקה, מלבד מטביל, הוא המינים
 מכן לאחר הזוג. מבני אחד של בהשפלות
ה הגבר מקום ואת ביני־הזוג מתחלפים

ב־ גם המייסרת. האשה ׳תופסת מענה

אכ גילויי רואים למכוניות בית־קברות
 מצליף הגבר שבהם בקטעים אם — זריות

 שבהם בקטעים ואם דם, זוב עד באשתו
דכא. עד אותו ומשפילה מכה היא

 להכיר צריך אראבל את להבין כדי
 במרוקו ׳נוליד הקומה נמוך הגאון חייו. את

 לאחר שנים שלוש .1933ב־ הצרפתית
 אביו נאסר — המהפכה כשפרצה מכן,

 שהיתה אומרים יש חייו. מאופק ונעלם
 בילד אביו. להיעלמות האחראית אמו זו

 מדוע מעורבים. רגשות הוטבעו אראבל
 גם היתד, בליבו אך האב? אותו זנח

 אותם, מלא שהבית הנשים לכל שינאה
וקפדני. נוקשה בסיגנון ושחינכוהו

 מספר לחטא,״ בילדותי נחשב דבר ״כל
 באבי■־ בעל האוטוביוגרפי בספרו אראבל

מהמצי לברוח צעיר בגיל החל לכן לון.
 לו שבנה דמיוני עולם אל הקודרת אות

 במו שיצר בובות ׳תיאטרון — בביתו
 הראשונה בפעם כשעמד ,12 בגיל ידיו.

 גן ביוש הירונימוס של ציורו מול בחייו
 הפראדו במוסיאון הארציים, התענוגות

 שבאה עצומה, התפעמות הרגיש במדריד,
ממחזותיו. בכמה יותר מאוחר ביטוי לידי

 בשלשלות
ברזל

תל באוניברסיטת שהועלה מחזה ך*
 היה לתיאטרון החוג על־ידי אביב 1 י

 הבימוי בגלל השאר בין עזה. חווייה
 ממוקם שהיה מעין, דויד של המעולה
 התיפאורה בתוך הכלל מן יוצאת בצורה

 מחזה, בנו ודויד מיקי צחר. מיקי של
 חלקי בכל שהתרחש הבימוי, הן שבו

 היו התיפאורה והן ליו, מחוצה ואף האולם
 לעולמם לחדור הצליח אראבל אחד. חלק
 אצלם שגם ולהראות ,אנשי־ד,ביבים של
מחייבים. וכללים טכסיות יש

התיאט לימודי את שסיים מעין, דויד
 ותק בעל הוא המחזה, את ותרגם רון

 שנים שלוש לפני אראבל. של במחזותיו
אראבל של במחזהו כשחקן השתתף
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