
ה נדהמה. התיאטרון של קופאית ן■•
 קנתה אחדות דקות לפני שרק אשד. י י

 התיאטרון של סורגים להצגת כרטיסים זוג
 כספה. את ולקבל להחזירם ביקשה החיפאי,
 ובדף ההצגה של בתוכנייה מעיון הסיבה:
 השחקנים שמות את שכלל אליה, המצורף

 של שמה שחסר לה הסתבר המחליפים,
 לחזות העדיפה #כך, ומכיוון ישראלי. רזיה

 השחקנית כשתופיע אחר, במועד בהצגה
 באה בגללה רק כי והמוכשרת; הצעירה

סורגים. את לראות
 :האשה את להרגיע מיהרה הקופאית

מת לא ההצגה רזיה בלי הרי ? איתך ״מה
 בגלל הצגה פעם ביטלנו ובבר קיימת׳
 תדאגו. אל להופיע. היתד. יכולה לא שהיא

ש שמתם־לב לא ואולי מופיעה. אכן היא
המח שמות את רק מוסר המצורף הדף

הצוות, אנשי שאר שמות את ולא ליפים׳

 אני הראשי. בתפקיד משחקת הרי והיא
 היטב אותה ולחפש לשים־לב לכם מייעצת

 אותה!״ תזהו לא כי השחקנים, בין
 התיאטרון, לאכסדרת ונכנסו הזוג בני

 דלתות אנשים. במאות וגדושה מלאה שהיתר.
 שבה השעה עד כמעט נעולות, היו האולם
כשנפ לפתע, להתרומם. אמור היה המסך

 בכיוון הקהל, בזרם נסחפו הדלתות, תחו
 באסיר נזף השוטר ואסיר. שוטר האולם,

 אט אט מהדרך. יסטה ולא בשורה שילך
ו השוטר סביב להתאסף האנשים החלו

 ש- גילו, ואז בקטטה. לחזות כדי האסיר,
 פתח בקירבת בפינה, מוצב כלוב־האסירים

והת שקיללו אסירים היו שם גם האולם.
ה להנאת התעצמה, המהומה בקהל. גרו

האסי הוצאו כשלפתע לפחדם, או צופים,
 בני האולם. תוך אל והובלו מתאם רים
ש בגלל בהצגה, חזו ולא שכמעט הזוג

יש רזיה של בהופעתה לחזות התעקשו
 איש המתרחש. אחרי בעניין עקבו ראלי,
האסירים. בין רזיה את זיהה לא מהם

 הורמונים
גבריים

 רקע על סוחף, בשיר !החל מחזה ך*
 תא של ואותנטית מרשימה תיפאורה י י

 לשיר החלו לבמה, עלו האסירים בכלא.
 האחרונה, בשנה שלמדו ההווי את ולהציג
 אמיתיים. אסירים בחברת רב זמן כששהו

הלקו הסצינות למראה מרותק היה הקהל
 וסיפוריהם בעיותיהם הכלא. מחיי חות

 הודות לקהל הגיעו האסירים של האישיים
השח על־ידי שנעשתה הליקוט לעבודת

אסי שאכן נדמה היה בקהל לרבים קנים.

 רופא במחזה. המשחקים הם אמיתיים רים
 בפחד נתקף יפה, הלל מבית־החולים אחה

 אליו גיגש ״קונטסה״ המכונה האסיר כאשר
 איתי!״ ״בוא ומאיים: נמוך בקול ואמר

 משוכנע היה כי בבהלה, נמלט הרופא
ממש. של באסירים שמדובר

 ואמר ההצגה, למנהל ניגש בהפסקה
 נראה לא אונס, על השפוט הזה, שהאסיר

 .מפשע, חף הוא האסיר לדעתו, אשם. לו
 ״ראיתי גבריים. הורמונים די לו אין כי

 חף הוא ולדעתי מקרוב, בכניסה, אותו
 הסביר, באשי יוסף השחקן אמר. מפשע,״

 דמות המציג שחקן בין להבדיל שיש
 התכוון באשי אמיתי. אסיר לבין הגלשה

ש החלש, האסיר תפקיד שאת לעובדה
 בתחתית הוא הכלא של בהירארכיה מקומו

שחקנית. ממלאת הסולם,
אינם התיאטרון צופי שמרבית מסתבר

ת בית-הסוהו כמנהלת בבית, רזיה שי ונ


