
 רוצה לא שהיא לי אמרה וסמיה באלנבי
 למה אז רוצה לא את ״אם איתו. ללכת

 אותה, שאלתי מתקשרת?" הזמן כל את
 שהם ועד מונית, הגיעה בדיוק אבל
להם. ברחנו הפוסטה את החנו

 זה את יעשו שכולם רצה רפי אדון
 אחר. שוטר לי מביא היה פעם וכל יחד
 אבו״כביר. כל עם לשכב צריכה לא אני
להסתלק. שלי יוזמה היתה וזה

 של פוסטה ראינו שבוע אחרי
 קרא מבפנים מישהו עוברת. בית״סוהר

 ביקש הוא רפי. אדון היה בפנים לסמיה,
 ״מה לו: אמרה סמיה אבל תעלה. שהיא
 הדלת את לו וסגרה נגמר״ שהיה.
בפנים.

 ערביה היא ^
יהודי הוא

חבר לסמיה היה תקופה אותה ף*
 אסירי״ שהיו כץ, חבר ולי עיסא,

 אלי התקשר פעם באבו־כביר. עבודה
 בשעות להיכנס אוכל לי ואמר כץ

 (להכניס ביקורים לו ולהביא הערב
 שאביא לי אמר הוא וסיגריות). מזון

 רפי, הקצין בשביל שוקולר־אגוזים
 חמש, הבאתי אז שוקולד. מאוד שאוהב
 שוב יומיים, אחרי הרבה. שיאכל
 כץ ממני ביקש מישמרת, באותה

 אסור שבירה לו אמרתי בירה. שאכניס
 אמר הוא אבל לבית־המעצר, להכניס
בסדר. וזה קומזיץ עושה שהקצין

 48 בירה, ארגזים שני לו הכנסתי
 שבוע אחרי שילמתי. ואני בקבוקים.

 וקניתי. לקומזיץ בירה כץ ביקש שוב
 ולקח עזאם בא ואז הבירה, את הבאתי

 מזה לי יוצא שלא ראיתי הארגז. את
 ואוכל לטובתו שיצא חשבתי כלום.
 יוצא שלא כשראיתי אבל איתו, לדבר

 רוצה לא שאני אמרתי כלום, מזה לי
 רוצה לא שאני לכץ אמרתי יותר.

 אלא יותר, בערב ביקורים להכניס
 ולהביא שמותר, בשעות בבוקר, לבוא

שמותר. דברים רק
 על פעם אף רפי עם דיברתי לא
 פעם: לו רמזתי רק הביקורים, נושא
 שוקולד־אגוזים,״ אוהב כל־כך ״אתה

 גם הייתי הכל. יודעת שאני שידע כדי
 בכל סיגריות קרטונים' שני מכניסה

 עוד. מבקש היה כץ כבר ולמחרת פעם
 סיגריות?" אוכל ״אתה כץ את שאלתי

 קצת שמחלק לי אמר הוא אבל
לקצינים.

שהכ האחרונה הבירה כשנתפסה
 כסף שקיבלתי שאגיד ביקש כץ נסתי,
 בבית אותי לחפש באו החוקרים מרפי.

 לחפש הלכו הם אז אותי, מצאו ולא
 סמיה את פגשו הם שם בעבודה. אותי
 בהתחלה שלה. הפה את פתחה והיא

 לי היתה לא אחר־כך אבל הכחשתי,
 בבית, אותי לימדו וסיפרתי. ברירה

 לא שלי בחיים לשקר, לא ברוסיה,
 לא אחד אף משקרת, לא אני שיקרתי.

הסכמתי. אני לכל בכוח, לי עשה

 אצלו, עצורה היתה שלנו חברה איתו,
 והיא אותה שישחרר ביקשנו אז

למה. ידעה לא היא אבל שוחררה.
 ואחרי אחרינו עקבה אחת פרוצה

 אמרה והיא לקפה. כשהלכנו רפי
 שאנחנו פריש, מיחלק־המוסר לראש
 עצבני מאוד היה רפי רפי. עם שכבנו

תבוא אל רואה, ״אתה לו אמרתי ואני

 החביא אחרת, מכונית במקום עברה
 שוטר ייתפסו. שלא כדי השוטר, אותם

רפי. היה לא זה
 של סיפורן את אישר עזאם גם

 עם שהלכו ביום כי והוסיף הפרוצות,
 ביקש תל־אביב, לקולנוע הפרוצות

 משכו שם לבנק. איתו שיבוא רפי ממנו
הכסף, מקרן־היחידה. כסף סכום יחד

באווירה נישחקו ותקנות איסורים
טרים1ש1 חצינים 1 התרועעות של

■■ ם עם רי סי ת א צו רו פ הדרן ו ו
ת ומהירו קלה היתה להידרדרות

 הוא כי ברפי, להתנקם רצתה סמיה
 ביום בבית״המעצר. פעם לה הרביץ

 אני סמיה עם יצא שרפי הראשון
 לא לך ״יהיה לו אמרתי אותו, הזהרתי

 שמדברת,״ בחורה היא סמיה כי טוב
 היה לסמיה בקולי. שמע לא הוא אבל

 ערביה היא כי בו, להתנקם אינטרס
יהודי. והוא

 פדוצות
בקולנוע ^

ל  ב־ חודש נמשך רפי עם העניין ^
ששכבנו הראשונה בפעם *■הפסקות.

 לפריש נגיד ואנחנו רואים, כשכולם
נכון." לא שזה

 הבחורה רפי, עם שהפסקנו אחרי
 רוצה שרפי לי וסיפרה באה הזאת

 לה אמרתי אותה. והיכה איתה, לשכב
 שהסרסור חושבת אני משקרת. שהיא
 אותה. היכה שלה

בלה. של סיפורה כאן עד

 מאוד. דומה סיפור סיפרה סמיה
 הפעמים באחת כי גילתה היא אולם
 שהיה אהובה, עיסא, את ביקרה שבהן

 להם הביא באברכביר, אסיר־עבודה
 שהם להם ואמר שמיכות אחד שוטר

כאשר הפוסטה. בתוך לשכב יכולים

0

 לשוטרים כפרסים להינתן היה שאמור
 לבילוי רוימי על־ידי נלקח מצטיינים,

 הודה גם עזאם הפרוצות. עם בקולנוע
 כיוון מהמישטרה, השנה גורש כי

 לחדר אחר שוטר עם שנכנס
 מאחד וביקש באבו־כביר הקוקסינלים

 עשה הוא מינו. איבר את ימצוץ כי מהם
אחר. בקוקסינל נוסף מגונה מעשה

 התרועעו שבה באווירה כי נראה
 אסירי־עבודה עם והשוטרים הקצינים
 נשחקו בבית־המעצר, שהיו ופרוצות

 בית־ של המינהל ותקנות האיסורים
 להידרדרות הדח־ היתה מכאן המעצר.
ומהירה. קלה מוסרית

■ אלון אילנה

מישחקי ———
 ל)9 מעמוד (המשך

 חגורה או אדומה חולצה לה יש לבנה,
 חושני אלמנט היה תמיד אדום אדומה.
 את למשל. כרמן, אצל כמו בלבוש
 ובשסעים. מיני באורך הדגיש הבגדים

 תערוכתה פתיחת של אחת, בסצינה רק
 שחורה, בשימלת־ערב בחר בגלריה,

 החלק כאשר ז׳ורז׳ט, בד עשויה
 כל את מכסה השימלה של הקידמי

 חשוף גב מתגלה ומאחור גרי של גופה
 כשהאימרה עצם־הזנב, עד כמעט

בחוסר־סימטריה. מסתיימת
 עם בביתה נמצאת היא שבה בסצינה

 שאחרי ברגע והנשוי, המבוגר מאהבה,
 כותונת־לילה אותה להלביש תחת —

 עבורה עיצב סכסי, חלוק או שקופה
 משי עשויה ענקית, חולצת.טי גרא

 תפורים שעליו שחור, בצבע ג׳רסי
 גיאומטרי. בסיגנון אדומים פסי־קטיפה

 הוא כי הטי״שירט בסיגנון בחר גרא
 צעירה להיראות לאשה וגורם מרושל,
ומינית.

 דקיק מאוד הוא הג׳רסי־משי בד
 את מגלה והוא חסר״מישקל, וכמעט

וחושנית. עדינה בצורה החמוקיים

 צימוק *
מהגיף

 לעצב מה מעצב־אופנה יידע יך ^
 לכל לתפור ומה לתיאטרון

 גרא. עודד אומר נתונים,״ ״יש סצינה?
 מסויימת שבסצינה לו אמרו לדוגמה,

 מאוד, שזופה מקליפורניה חוזרת היא
 שתהיה רצה הוא קיצית. הרגשה עם

 כל שעם הרבה, קורה שלגוף הרגשה
 ויגע יתנופף ינוע, הבד שלה תנועה

 לכן ובאשתו. במאהבה אותה, בסובבים
 וקיצית לבנה חצאית לה עיצב

 עם קומותיים, בסיגנון מבד־כותנה
 צמורה ולשימלה וכיסי־ענק, בד הרבה

 דקיק, סאטן ממשי אדומה טי חולצת
ביותר. נדיב מחשוף עם

 הקיץ והרגשת האביבית הופעתה
 ההיפך הם קליפורניה של והשמש
 והחיים האפורה, לונדון של הגמור

 היא הנשוי. הזוג של בביתו האפרוריים
 נראים הם ואביבית, אור מלאת נראית

וסגריריים. מדוכדכים
 עודד לתיאטרון? התענוג עלה וכמה

 שהם אומר רק הוא להשיב. מוכן אינו
 קולקציה עבור מיוחד, מחיר שילמו
דגמים. שמונה המונה
 בגדי־ריקוד עודד עיצב היום עד

 רינה לרקדנית בת־דור, ללהקת
 הפעם זוהי רינת. ולמקהלת שיינפלד
 למה לתיאטרון. מעצב שהוא הראשונה

 להצגת־ שיעצב למעצב״אופנה פונים
 בעיצובים מסויימת שיגרה תיאטרון?

התי של מתכנני־התילבושות של
 עכשווית, הצגה זאת מזה, חוץ אטרון.

 כך היסטורית, הצגה לא אקטואלית,
 נוסף מימד כנראה חיפש שהבימאי

הצופה, אצל הזדהות ליצור
 יותר, חזקה ההזדהות כאלה בבגדים

 שנלבשים ערב, או יום־יום בגדי אלה
 על רק ולא הרחב, הקהל אצל ונראים

 שבאות כשנשים גם התיאטרון. בימת
 מתאים מה של יעוץ לקבלת למעצב

 כמו ולאירוע לאופיין לגופן, להן,
 יש — בר־מצווה בת־מצווה, חתונה,

 הופעתה את גם תיאטרלי. משהו בזה
 לבנות, צריך אשה אותה של

 בהתאם המסויים, בבגד ולהלבישה
לנתונים.

 פנתה כשמירב גרא הרגיש איך
 אוהב הוא שמח. מאוד הוא אליו?

 והוא בלתי־שגרתיים, ודברים אתגרים
 מימד מוסיף לתיאטרון שעיצוב מוצא

 קולקציה של הרגילה העיצוב לשיגרת
ולסטודיו. לביגדי־ילדים לפרוות,

 צימוק עבורו היה למחזה העיצוב
לו. החניף בהחלט וזה בעוגה,

 סגלגל-כהול
חריגות עם

 אומר החניף,״ לא זה לי
 ״למה מליץ. ג׳רי //\£מעצב״האופנה

 וזהו עבודתי היא זאת להחניף? צריך זה
 אני אלי. שפנו מופתע לא אני זה.

 סיבה ואין טוב, מיקצוע לבעל נחשב
אלי." יבואו שלא למה

כרגיל. עושה שהוא אופנה זאת

אופנה
 בחיים קיים התיאטרלי המעמד
 שי לובשת אלמונית אשה כאשר

 ן הוא והתאורה הבימה ובעניין
 מוצגוו והן בשנה, קולקציות שתי

 מוסיקה. ועם מלאה בתאורה בימה
 ה כל התיאטרלי המעמד את חי

מליץ. אומר
 י מערכות שש הכין מליץ ג׳רי

 י וליה מרון חנה לשחקניות
 מ אחת, דמות מגלמות שבמחזה

 הן השנייה. של האלטר־אגו היא
 בלבושן. זהות הנראות כפילות,

 ׳1 מה את האומרת.במילים זאת היא
חושבת.

 לכ ואמרה צילצלה מרון כשחנה
 התש את להעלות שעומדים

 ולליה לה שיעשה רוצה ושהיא
 ב אך הסכים, הוא התילבושות

 לו כדי המחזה, את קודם לקרוא
בם אשה אותה מגלמת טיפוס איזה

 ע והבין סצינה כל ניתח הוא
 ב ,50—45 בת אשה היא במחזה

 העו! גבוהה, אינטלקטואלית
 באמנות. עוסק בעלה במוסיקה.

 חבו ובעמדה טוב כלכלי במצב
 ל? של הגדרה בעצם, זוהי, גבוהה.

 > שבאות הנשים סוג זה מליץ. של
> פנתה שהבימה הסיבה זאת ולכן

 נ שרצה הנוספים הנתונים
 ה צבע מה הדקורציה, היו לדעת
 שונה, או עמומה תאורה, ואיזו

סצינה.
הבג גווני את מליץ קבע זה לפי

ן1 ך ן ־ ץ  י החושני הצבע הוא \
 ג למירב גרא קבע □1 11\

 (יהו׳ המאהב בבית המבקרת
ממ< חולצה כשלגופה אפרוני)

 לאנ חריגות עם סגלגלים־כחולים
 זד לבוש מערכות שש עיצב הוא

דגמים. 12 כלומר
 וו נהדרות שחקניות הן וליה חנה
 פעו איתו שיתפו הן אותן. מעריץ
 ק; שהיה מה בכל הדרך, כל לאורך

 לק! גם היא ליה שלהן. לקולקציה
 ם ואת הפרטיים, בחייה מליץ של
רבות. שנים מזה מכיר הוא

 ״מד להבימה! התענוג עלה כמה
 ״תשאלי ג׳רי, משיב מעניין,״
 מו גדולה, הנחה קיבלו הם הבימה.

להגיד." יכול אני זה את מיוחד,
 בבית־הג אומנות למד מליץ ג׳רי

 ה! ופיסול, בציור התמחה בצלאל,
 טכסטיל. בעיצוב דרכו בתחילת

 הוא היום עד לעיצוב־האופנה. הגיע
 לד עם עבד אבל לתיאטרון, עיצב

 לג שמלות״הופעה ועיצב בת־שבע
 ע לנעמי מיכאלי, לריבקה אלמגור,

רביץ. וליהודית
תה  גלזן או
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