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קרובים. על״ידי ואומץ הוריו ידי

וקשה. בעייתי כילד נחשב בבר

א ^  תנועות עם ברגש, מדבר ו
 משהו להסביר רוצה כשהוא ידיים, 1 1

לו. שאיכפת מייד ברור עצמו, על
 עיניים זוג ופוער מסביר פולק יוסי

 מהן. נשקפת כנות שהרבה ענקיות,
 וכי להתראיין אוהב אינו כי טוען, הוא
 יכול אני ״מה שלו. האחרון הראיון זהו

 הראיון, בסוף אומר הוא להגיד?״ עוד
גמורה. ברצינות

 בדרום־ ,בביתו הספה על יושב הוא
 כש־ בתל־אביב, הירקון רחוב דרום

 עליו מטפס השנה, בן בנו יהונתן,
בקרחתו. ומשחק
— גדול שחקן הוא פולק יוסי

 מופיע הוא גובה. מטר 1.90 כמעט
 בתפקיד ערב״ערב, כמעט אלה, בימים
 במחלוקת מאוד שנויה בהצגה ראשי

 בתיאטרון המועלית עקומים, —
חיפה.

 הומו־ של תפקיד משחק פולק
 הנכלא הנאצית, בגרמניה סכסואל

.המינית. נטייתו בגלל במחגה־ריכוז
 איני כשהוא גם הנושא את חי פולק

 על מדבר כשהוא גס הבימה. על ניצב
 אבל הומו־סכסואל, לא הוא לא, ההצגה.
 הוא ״הומו־סכסואל לו. איכפת העניין
פולק. אומר בן־אדם,״ כל קודם

 בעיניים המבט לפי לראות, אפשר
לו. שכואב שלו, הגדולות

 בארץ, הקהל את מרגיז מחזה ך*
 בזוועות עוסק שהוא משום בחלקו1 (

ת בלתי־שגרתית, מזווית התקופה  זווי
 המחזה ליהודים. דווקא נוגעת שאינה

 זהו בשואה. יהודים על לא בפירוש הוא
 והדבר הסובל, אחר מיעוט על מחזה
 לאסון המתייחסים אנשים, הרבה מרגיז

 כאילו האנושות על הנאצים שהביאו
ליהודים. רק השייך עניין הוא

 לראות אוהבים אינם הצופים
 רוצים לא הם סובלים, הומו־סכסואלים

 בהקשר שלא בוודאי איתם, להזדהות
השואה. כמו בארץ, רגיש כל־כך

 כזה במחזה ההופעה כי מספר, פולק
 בקהל אנשים עצמה. בפני חוויה היא

 השחקניל לעבר וצועקים מתרגזים
 הבימה, על חפצים זרקו אפילו פעם

המערכות. בין האורות כשכבו
 היא ההצגה כי חושב, פולק יוסי

שא כועס הוא ואקטואלית. פוליטית
 המסר את לראות יכולים אינם נשים

 יותר קצת בפרספקטיבה ההצגה של
 ההומו־סכסואלים לבעיית מעבר רחבה,
 על שמדובר סבור, הוא הריכוז. במחנה
מיעוט. היותו עצם בגלל הסובל מיעוט,
 לא אנשים איך מבין אינו הוא
 עם אוטומאטי באופן השוואה עושים

 הוא גם הסובל בארץ, הערבי המיעוט
 הוא מיעוט. היותו עובדת עצם בשל

 הימין מן רבים חברי־כנסת על מספר
 אליו ניגשו ההצגה, את לראות שבאו

 ״חזק לו: ואמרו הקלעים מאחורי אל
 יכלו לא הם איך מבין לא הוא מאוד!״
 על ולהסתכל קדימה, אחד צעד לחשוב

הענין. של האקטואלית המשמעות
 סורר ילד של שם יש פולק ליוסי

מן שחקן היה לא מעולם בתיאטרון.

 עבד תמיד כלשהו. בתיאטרון המניין
להצגה. או לעונה בחוזה

 איתו. לעבוד שקשה אומרים
 מצטחק. הוא אלים,״ שאני ״אומרים

 לו, גילה עקומים, בימאי רונן, אילן
 לעבוד רצה לא לליהוק, שניגש שלפני

 הם היום עליו. שאמרו מה בגלל איתו
טובים. חברים
 לגמרי פולק הגיע התיאטרון אל

 שעוד מהשחקנים, לא הוא במיקרה.
 הוא הבימה. על לעמוד חלמו בינקותם

 דרמ־ בחוגים פעילים שהיו מאותם לא
בבית־הספר. אתיים

 אומר הוא ,38 בגיל עכשיו, אבל
 זה לעשות יודע שהוא היחידי שהדבר
 הרבה עם זה את אומר והוא לשחק.

 לא הוא התנצלות. קצת עם אולי כאב,
 שמח והיה מהמיקצוע, מרוצה כל־כך

אחר. מיקצוע לו היה אילו
 מוסדות של ילר הוא פולק

 להורים, יחיד בן היה הוא וקיבוצים.
 גיל עד שנה. בן תינוק כשהיה שנפרדו

 זה ומגיל ברחובות, דודים אצל גדל 9
ובמוסדות. בקיבוצים להתגלגל החל

 כילד- עין־דור לקיבוץ נשלח קודם
 מאוד, שם ״סבלתי במשק, יחיד חוץ

 במעט אומר הוא בי,״ שהתעללו מכיוון
שינאה. בלי אבל מרירות,
 אותו, סילקו בקיבוץ שנה אחרי

 מדי מופרע ילד היה כי שטענו מכיוון
הקיבוץ. בשביל

ם במוסד ללמוד עבר משם ני  או
 התחלתי שם נהניתי. ״שם בכפר־סבא.

 הזמן כל להיות של העניין את לאהוב
 למדתי לא לשם, שהגעתי עד בחברה.

 חשבון לא — כלום ידעתי ולא כלום
* אנגלית.״ ולא

 זרוק״. ״ילד שנקרא מה היה הוא
 ומי הורים, לו היו לא צעיר מגיל

 היו עליו האפוטרופסות את שקיבל
פשו אנשים קשישים, קרובי־מישפחה

 שאמא פחדו הם לדבריו, וטובים. טים
 הזהירו ולכן מהם, אותו תגנוב שלו
 אותו, לקחת אשה תבוא שאם אותו
 אותו תזרוק היא כי — איתה ילד שלא

לקוצים.
מבוגרת אשה הגיעה באמת אחד יום

 החזירו הדודים אותו. לקחת והצליחה
 הראשונה הפעם היתה זו הביתה. אותו

 היתה השניה הפעם אמו. את שראה
ענים בהצגה כשחקן כשהופיע  של הצו

 אל הגיעה ויפה צעירה בחורה יפו.
 חשב לתומו והוא הקלעים מאחרי

 שהיא התברר במעריצה. שהמדובר
 בחוץ. מחכה אמו וכי אחר, מאב אחותו

מהר. נסתיים המיפגש

 בושה !4
מהוזבד׳ה ▼

 פולק יוסי בילה חופשותיו רוב ת ס
 במוסד שנתיים אחרי במוסד.

ם, עזב. ח׳, כיתה עד למד שם אוני
 קומוניסט מורה, לו היה באונים

 את לאהוב אותו לימד והוא אדוק,
הלימודים.
 קיבל במוסד, הלימודים את כשגמר

 למוסד מיכתב־המלצה מורה מאותו
 במעטפה מיכתב לי נתן ״הוא אחר:

 כשאור פולק מספר חתומה,״ ירוקה
 להתאפק יכולתי ״לא בעיניו, ניצת

 שם כתובים היו המיכתב. את ופתחתי
 השאר ובין עליי, טובים דברים מיני כל

 לבלשנות. הכי־מוכשר שאני כתוב היה
 מתאים שאני חשבתי כי שמחתי, נורא

בלש.״ להיות
 את גילח שם להדסים, עבר פולק

 בחייו. הראשונה הקרחת — ראשו
 כיתה עד להשאר הצליח הוא בהדסים

י״א.
 אבל בסדר, די הייתי ״בלימודים

 סיום לפני ושנה כך־כך״, לא בהתנהגות
 מה בגלל לעזוב, צריך היה בית־הספר

מישמעת״. ״בעיות שנקרא
 היתה במוסד שלו הגדולה האהבה
 השוער, בתפקיד שימש הוא הכדורגל.

 בעתיד. גם שלו הכיוון יהיה שזה וחשב
 שנת־הלימודים סוף לקראת מה? אלא
 זעירי, משה למוסד הגיע י״א כיתה של

 ל־ פנה הוא להצגות, שחקן שחיפש
פולק.

פולק, נזכר שיתעופף,״ לו ״אמרתי
גברי. אנטי דבר היה שחקן להיות ״כי

שוער־כדורגל.״ הייתי הרי אני
 את לשכנע זעירי הצליח לבסוף

 הרשע תפקיד את לו ונתן פולק,
 מספר הבימה,״ על ״כשעליתי במחזה.

 מהחברים ״התביישתי חיוך, בחצי יוסי
 דמות מהדמות עשיתי אז הכדורגל, של

רעה.״ במקום מצחיקה,
 עד שלמה שנה שנותרה מכיוון

ת־ לבחינות ניגש לצבא, לגיוסו  במ
התקבל. הוא צבי.

שני חנוך, שלום למד איתו יחד  ו
 לבחינות ביחד לגשת החליטו הנערים
 שניהם מה, משום אך צבאית• ללהקה

 שירותו את ללהקה. התקבלו לא
 כך ואחר כצנחן, פולק יוסי עשה הצבאי

 אינה הצבא תקופת בחיל־הקשר.
 אפילו בערגה. בה נזכר שהוא תקופה
 לתת: רוצה אינו במדים שלו תמונות
אומר. הוא בצבא,״ היו הרי ״כולם

 אותו הזמין מצה״ל, כשהשתחרר
 לגור לבוא בבלגיה, אז ששהה אביו,
איתו.

 יתמוך שהאב היה, יוסי של התנאי
באנ קולנוע ללמוד שרצה מכיוון בו,

גליה.
 חיש־ גסתיים לבלגיה המסע אך
 הלימודים מימון על הדיבורים מהר.

 חזר ופולק דיבורים, בגדר נשארו
ארצה.

 לתיאטרון צילצל שחזר, ברגע
עבודה. יש אם לשאול הבימה,
 חצי בכל בחינות שיש לו אמרו

התחייבות. בלי לבחינות. ושיבוא שנה,
 אלוני שניסים שמע קצר זמן אחרי

 פולק גבוה. שחקן ומחפש הצגה עושה
לבוא. ממנו ביקשו הפעם שוב. התקשר

פחות
מרופא

 נזכר, הוא למישרד,״ אתי ך*
בו ש י ו ״ ^ /  לא פקידים. המון שם /

 ישבתי אז אלוני, ניסים זה מי ידעתי
 קמתי לי, נמאס בסוף בצד. וחיכיתי
 ניסים זה מי הפקידים אחד את ושאלתי

אני! זה לי: אמר אלוני,

| ¥ | |11י1ו | און אלמי: ניטים של הצגה עוד \ לי פו  חי נ
1 -4  בהפרש פעמיים, הועלה המחזה מת. או |11\ /4

בהצגה. פולק שיחק הפעמים ובשתי שנים, במה של

פו של הצוענים בהצגת בשחקן פולק 1111111  של י
 עם לעבוד מרבה אלוני אלוני. ניטים 4111י1

אלוני. ניטים עם לעבוד מאוד אוהב ופולק פולק,

1*||\1 אטרון אותלו, בהצגה הראשי בתפקיד פילי) 1*1  בתי
י \# 1  לצידו. שהופיעה שלג, עירית עם בתמונה: הקאמרי. 1 11

אותו. העריץ והקהל משחקו על נלהבות בביקורות זכה הוא
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