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אמ לה היתה להמשיך. אותי דדה
שנינו.״ לגבי גדולה ביציה
של המשותפים החיים היו איך

כם?
 אצל כמו וירידות, עליות ״היו

מה הרבה לה היו זוג. בני כל
 מרשימה אשה היתה היא זרים.
 או הערצה או שעוררה מאוד,

 בינינו היה אבל נורא. אנטגוניזם
 בתיאטרון כשצפינו מיוחד. קשר

 מישחק בריגעי למשל, באופרה, או
 שאיזה שחשתי בשנייה או גדולים

 הייתי קטסטרופה, לפני עומד זמר
 דברים אלה מבט. או יד מרגיש

ב חיים של שנים על-ידי שרק
 מגיעים, משותף עניין של יחד,

ורגישות.״ הבנה של כזאת לדרגה
 של למותה השנה יום לקראת

 אשתו את ידידים אצל פגש אולי,
 ידעתי ראשון ״במבט הנוכחית.

 והיופי הלב טוב אתחתן. שאיתה
 תכונות היו הקרינה שהיא הפנימי

 ידעתי בהן. לטעות יכולתי שלא
ב לי עלה חד־פעמי. דבר שזה

אי להתחתן אותה לשכנע מאמץ
 בעיניה נחשבו אנשי־תיאטרון תי.

שהת כמובן רציניים. לא לאנשים
 שלי ילדים — טבעיים קשיים גלו

 הקודמים, מנישואיה שלה וילד
 היתה אבל פשוט. היה לא זה

מיסגרת היתד. טיפול, היה כתובת,

אח לעקוב שיודעים פדגוגי, שרון
 ולהתאים אותו לפתח השחקן, רי

שלו. הז׳אנר את ניסויים כדי תוך
 בחור שהייתי מכיוון ״בהתחלה,

ש מאהבים תפקידי שיחקתי נאה,
 כשה־ רק לי. התאימו לא כלל

 נתנו התארך, והאף גדלה קרחת
 קומיים. רובם אופי, תפקידי לי

קדו דעות של קורבן כאן אנחנו
 אין תווית, לך מדביקים אם מות.
להת קשות נלחמתי ממנה. מנוס
 הבימאים לי. שהיה מהאימג׳ נער

 הראשונה לשורה אותי שהזניקו
ש מכיוון בימאי־חוץ. תמיד היו

 כל פרובינציאלית. מדינה אנחנו
 במאי־חוץ על-ידי שניתנת מחמאה

 שניתנת ממחמאה כפליים שווה
המוסד.״ מתוך ממישהו

 עליך שהשפיעו הבמאים היו מי
? האחרון בעשור

 אלפרדם. ומייקל רז׳י ״קלוד
 הבימאים מסוג הם אלה שניים

 ברורות שיטות לשחקן שנותנים
 מייקל אצל התפקיד. את לתקוף

ב ראשי תפקיד קיבלתי אלפרדס
 ב־ 1968ב־ גוגול, של שידוכין

 ההצגה היתד. זו השחקנים. בימת
 אני בארץ. ביים שהוא הראשונה

 שניהם, עם שנית לעבוד חולם
במ אצלי שקעו שהדברים אחרי

 יותר מוכן אני היום השנים. שך
 כלים שרכשתי משום אותם, לקבל
יותר סוב למצות ואוכל ונסיון

האשה עם
ידידים,'

 השנה יום ״לקראת תל־אביב. שבצפון בדירתם
 אצל ריבקי את פגשתי אולי של למותה

מתחתן." אני שאיתה ידעתי ראשון ״במבט בחיוך. יהודה מספר

 מאוד מהר למדה ריבקי זישפחתית.
התי של בשדדדהמוקשים להלך

 בזהירות, זאת עשתה היא אטרון.
ל יכול אני ובהצלחה. בביטחון
 זוהי אידיאליזציה. ללא בה התברך
ה החיים בדרך נהדרת שותפה

שלי.״ מסובכת
 עכשיו משחק שאינך העובדה

אי־שקטז לך נורמת
האח בזמן שרק לומר ״אפשר

לתי להתגעגע מתחיל אני רון
 שאני רגעים אפילו יש אטרון.

 טבעי זה לשחק. ששכחתי זוחד
ש מאמין אני אבל שחקן. אצל

 בעזרת הזאת התקופה על אתגבר
 החזק הצד תמיד שהיתה סבלנות,

אש ובעזרת אלוהים בעזרת :י,
תי.״

דיעות
קדומות

 זמן הרבה כן כל לך לקח למה
? אמנותית מבחינה מוכר והיות

 התיאטרון של הצרים ״בחוגים
 הרבה אמנותית להכרה ׳ביתי
 מעט לא שיחקתי האנרכיסט. ופני

 השנים אבל ראשיים. זפקידים
 חוסר- בגלל קשות היו זראשונות

 ל- שנים לי לקח שבי. זביטחון
 שייחסתי הקודש מחרדת נשתחרר

 היו לא מזה חוץ הבימה. וענקי
 חייב אני זאת, עם מרפקים. וי

 הנהלות לנו שאין לצערי, וציין.
 הפוטנציאל את לחוש !ויודעות
 העוטפות לשכבות מבעד ;מישחקי

בכי- שניחנו אנשים אין *ותנו.
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שלהם.״ העבודה שיטת את
 של בבימויו המדומה״ ב״חולה

 מחמאות עליך הורעפו רדי קלוד
יוצאות־אופן.

 קומי בתפקיד אותי ראה רדי
 ולמרות האיטלקי, הקש ברובע

 סילוף היתה שלו שהאינטרפרטציה
 של הקומית הכוונה של מדעת

 בי בחר זאת בכל הוא מולייר,
העבו המדומה. החולה את לשחק

 למרות מרתקת, היתד. איתו דה
 כנראה הצגות. 10 רק ששיחקנו
ו הזמן, לפני הועלתה שההצגה

לחד מורגל. היה לא שלנו הקהל
רדי. של הקיצונית שנות

 משעמם
במסיבות

הלאה? מה
 סרטים של הצעות כמה ״יש

 עם משא-ומתן מנהל אני באופק.
 ליר לתפקיד באר־שבע תיאטרון

 נקבעו לא עדיין ליר. בהמלך
 חלום איזה גם לי יש הפרטים.

שתת הצגת־יחיד, להעלות רחוק
 צ׳כוב. של מערכונים שני על בסס

 רעיונות לתת לא כדי אפרט לא
שחקנים.״ לכסה
מנן עושה אתה מה הפנוי? בז

 ארוחות־צהריים הרבה ״אוכל
 ספרות הרבה קורא ידידים, עם

 שחקנים, של ביוגרפיה מיקצועית,
 טוב, תיאטרון לראות לחו״ל נוסע
 חברים עם ארוסות שיחות מנהל

 בר-שביט שלמה׳לה כמו קרובים,
ארוך דו־שיח מקיים אני שאיתו

׳ 1 ע  הרא־ ואשתו נעוריו אהבת היתה שוקן ך
' י י  האופרה זמרת של בתה היתה אולי שונה. *
ותפסה האם בכיוון והמשיכה שוקן יוספה הנודעת

 מסרטן. נפטרה 40 בגיל הזימרה. בעולם חשוב מקום
 וכי בכישרונו, האמינה אולי כי מספר אפרוני יהודה

האומנותית. בדרכו אותו עודדה הקשות, בשנים

 האמרי־ הוזפקה צילומי בתקופת ברומא, 1י111 □ ך 71 111
1111 11^1 שם על הנקראת ספי, הרקולס. קאית 1
במסורת. להמשיך וחושבת צבאית מלהקה מכבר לא השתחררה סבתה.

 היה כשהוא אותו שפגשתי מאז
 לי יש בפלמ״ח. ואני בצ׳יזבטרון

כאלה.״ כמה עוד
לח שכשנהגת מספרים חברים

בו היו אנשים רובינא, את קות
לחקות? ממשיך עדיין אתה כים.

בתקו אותי הציל ההומור ״חוש
 ב־ לשיאו והגיע קשות הכי פות

 היה כשלא והדיכאון. השפל ריגעי
 הופך הייתי הבימה, על פורקן לי

 תודה היום, מסיבות. של מסמך
במסיבות.״ משעמם אני לאל,

? למשל מביים אינך למה
 הקרובים לחברי אמרתי ״תמיד

 תמנעו דברים שלושה — ביותר
 שאני תראו אם מלעשות: אותי
ה הקומות מאחת לקפוץ עומד

 אם חזק. אותי החזיקו גבוהות,
 — בימוי של רעיונות אשמיע
אר ואם חזק. יותר אותי החזיקו

 אמנותי, מנהל להיות פתאום צה
 ליקוי כנראה, אצלי, יש תדעו

מאורות.״
כל מבחינה מסתדר אתה איו
? כלית

 מגוחכת. היא שלי ״המשכורת
 הדרגה זוהי נטו. שקל 13,000

לק יכול ששחקן ביותר הגבוהה
 מבוטל במעמד הוא השחקן בל.

ש כזאת לדרגה הגענו וחסר-ערך.
 מנהלים בינוניים ואנשים פקידים

 להם אין בארץ. התיאטרון את
 ובעיקר לאמן לאמנות, זיקה שום

לשחקן.״
בזה? נלחם אינך למה
 כש- למילחמות. ערך שום ״אין

 המדינה שובתת, זזברת־החשמל
 מסדירים יומיים תוך ואז נעצרת.

 בארץ איכפת למי העניין. את
 התיאטרון את יסגרו אם הזאת

ש להיות יכול 1 לשנתיים־שלוש
 לא מרוצים, יהיו אנשים כמה
 יהיו ולא הפטריוט את להם יעלו

 אם למישהו כאן איכפת בעיות.
 לקומץ אולי ז טוב תיאטרון יש

תיאטרון.״ חובבי של זעיר
■ וייט אוריאלה


