
 הגיבה אותי," עורר שהכי מה ״זה
 התיאטרון, מנכ״לית אביגל, שוש הר״ר

 מקבלים הצעירים שהצופים ״מסתבר
 ורצינו שציפינו כפי בדיוק ההצגה את

 מתעסקים אינם הם אותה. שיקבלו
בע מביטים אלא גבוהה, בפוליטיקה

 כסיפור הילדה, של עיניה דרך לילה
אנושי."

אביגל: סיפרה
 מתפתח שהעניין הרגשה לי יש
הבי אומנם, הטיבעיים. למימדיו מעבר
אינן ההצגה על המיקצועיות קורות

 והבעיות בחברה, החריג נגד קדומות
 היא העלילה מעוררות. שהן המוסריות

לצורך מושאל דימוי מכשיר, יותר

 של נציגים בה שיש שלנו, הרפרטואר
 הוצגה כולה התוכנית מישרד־החינור.

מזמן. ופורסמה
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נטשה. עם ליבם בכל מזדהים הצופים אבל מרכלים. האב נעצר בשכונה שאירע פיצוץ בעיקבות בביתם.
 כל את למצוא ניתן הזו בפרשה

 של התפתחותו המבטיחים היסודות
 היא ישראל: נוסח פוליטי סקנדאל

 יצר־הצנזורה את היטב לגרות עשויה
 כישרון־ ואת מסויימים עסקנים של

 אפילו ואולי צעקני־הימין, של ההסתה
 יכולה היא עריפת־הראשים: תחביב את

המימסד של בלוטות״המגן את לעורר

 חיזר ערבי, כפר בן נער נטשה, של
גילו. בת יהודית נערה אחרי

והצ הצדקנית המורה את תיעבו הם
 גרמה כי מתברר ההצגה שבסוף בועה,

 של לצידו עמדו וגם האב. של למעצרו
מרו חדש עולה נטשה, של החבר יאן,
 המורה של מלחציה הסובל סיה,

כולם". כמו ״להיות

 הערר את משבחות כולן אבל אחידות,
 העובדה ואת הנושא, של החינוכי

בו. לטפל שהחלטנו
 השנה להתרכז החליט שר־החיניר

 בד־ וזהו ולדו־קיום, לסובלנות בחיניר
 מתיימרת לא היא ההצגה. נושא יוק

 היהודית״ערבית, הבעיה את לפתור
ריעות כללי: נושא להציג אלא

 באותה לנישואי־תערובת? חיניר
 אדיפוס את לפסול אפשר המידה
 שהוא בטענה סופוקלס, של המלד
, ׳ גילוי־עריות. מעודד

 גלולות־ לחלק אמור אינו תיאטרון
 הזו המסויימת ההצגה וגם ארגעה.
 להרדים' ולא למחשבה, לעורר נועדה
אותה.

חינו לפעילות נערכנו מלכתחילה
והפצ ההצגה, ואחרי לפני נוספת, כית

 הזה. בעניין דף־הדרכה המורים בין נו
 הספר קריאת על המלצנו השאר בין
 סדנה גם והצענו כרמי, דניאלה של

 זו בסדנה משותף. בית בשם מיוחדת,
 את התיאטרון מדריכות מפעילות

 בבית מסוכסכים כדיירים התלמידים
 בהכרח אינם הסיכסוכים משותף.

 עולים אלא שבהצגה, לאלה דומים
אותו. שמעסיק וממה הקהל מתור

או המחזה ציבורי, תיאטרון אנחנו
ועדת־ על־ידי משנה יותר לפני שר

 מצויינות. בביקורות אז זכתה היא
 של האמנותית המנהלת גרי, פנינה

 ששקדה ולנוער, לילדים התיאטרון
 מחזות על השנה הרפרטואר את לבסס

הבי את הזמינה מקוריים, ישראליים
 רכבי רכבי־ניקוליבסקי. חגית מאית
שהו הגירסה של הבימאית גם היתה
באוניברסיטה. עלה

 — לחוד חינוכיים מאמצים אולם
 הציוץ הישמע עם לחוד. ומציאות
 המזמינים התחילו ההצגה, נגד הראשון

 משלו, אולם־בית אין לתיאטרון להסס.
 על העולה ככל להעלות יכול הוא שבו
 הוא בקופה. כרטיסים ולמכור רוחן

 בתי־ של הזמנות על בעיקר מתבסס
חינוכיים. ומוסדות מתנ״סים ספר

 ופנינה ביטולים, של זרם עדיין אין
 יהיה. לא שגם מקווה אביגל ושוש גרי

 באוויר, נישא כבר הסקנדאל ריח אבל
 ברחוב .הפיצוץ את לפוצץ ומאיים
אהל־ן.
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ן זו בפרשה גיבוי לה יתן מישרד״החינוך האם ודו־קיום. סובלנות
 עולם הוא לילדים יאטרון ^

 והרפת־ פינוקיו הדוב, פו /מרתק. 1
 הצופים את מלהיבים בקירקס קות

 קסמים. עליהם ומהלכים הצעירים
 והציניים, העייפים המבוגרים, על אבל
שיעמום. רק נוסד הוא

כש השבוע. עד תמיד. היה זה כר
היוצרות. התהפכו לפתע

מיסו ולנוער, לילדים בתיאטרון
 מה מודאגים מישרד־החינור, של דו

החד הצגת־הילדים של בגורלה יעלה
 ההצגה אהל״ן. ברחוב הפיצוץ שה

 הצליחה ומייד לבימה, עתה זה עלתה
הדיוו המבוגרים. בין פולמוס לעורר

 חדרו ממדורי־התרבות. חרגו עליה חים
 גדולות בכותרות לעמודי־החדשות.

 ומנהלי מורים כי שעבר בשבוע נכתב
 הזמנת את לבטל שוקלים בתי־ספר

 מהם ושרבים למוסדותיהם, ההצגה
שינויים. בה להכניס דורשים

 את שלף שמישהו בכר התחיל זה
 נישואין ״מעודדת שההצגה הטענה

 שהבחין מורה היה אחר־כר מעורבים״.
 מעוצבות בהצגה הערבים דמויות כי

 לדמויות יחסית מדי, חיובי באופן
 קפדן, מלמר נמצא גם בסוף היהודים.
 כי הזוועה, למרבה וגילה, שחיטט

 סדר־ לשולחן מסבים הסצינות באחת
ערבים. סועדים גם הפסח

 ההגנה־על־חופש־ רפלקס ואת הדתי
הש של האינטליגנטים אצל הביטוי

מאל.
 ,12ה־ בת נטשה ההצגה, גיבורת

 וביולוגית ערבי עורר־דין של בתם
בשא עצמה את מעסיקה אינה יהודיה,

 סובלת היא מופשטות. חינוכיות לות
 אביה — ביותר מוחשית ממצוקה

 שאירע פיצוץ בעיקבות נעצר, האהוב
 אהל״ן ברחוב השכונתי במינימרקט

נח לייב הרב ״אדוננו תיבות: (ראשי
מן״).

 יחד הצופים עוברים ההצגה במהלר
 מתגעגעים הקשות, החוויות את עימה

 ומשתגעים אותו, ומעריצים לאביה
 הס שלה. הקטנים חזירי־הים אחרי

 כמה עד נטשה של בשרה על לומדים
הסבי התנכרות להיות יכולה אכזרית

 סובלנות של ערכה רב ומה בה,
פשוטה. אנושית

 מורים. כמה שהרגיז מה בדיוק זהו
 ד' כיתות תלמידי הצעירים, הצופים

לחלו הזדהו ההצגה, את שראו ח', ער
 ממש אביה את אהבו הם נטשה. עם טין

 או לטוב — להתייחס מבלי כמוה,
 לקראת השונה. ,ללאומיותו— לרע
מתב האב של כשחפותו ההצגה, סוף
 מחאו הילדים לחופשי, יוצא והוא ררת

דודה כאשר כפיים מחאו גם הם כפיים.
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עטר). ויקטור השחקן בכופיה(מימין, ערבי הגיבורה,

 דודה יושבים בגבה) יושבת פז, (נוגה נטשה מול
 מרמור), (מיקי כ״ץ אילנה אמה, מן), תורג הערבי(דן

בו״ארי). (שמיל וידיד גר) (אביבה אמה מצד סבתה
 הנחיות במיסגרת פועלים אנחנו

 בטוחה ואני במדינה, קברניטי־החינור
 מורים של גדול די ציבור שיש

 חיים שאנו היודעים נאורים, ומנהלים
 דרר למצוא ושיש הטרוגנית, בחברה
בשלום. בתוכה לחיות
אביגל. כאן עד

דני של ספר על המבוססת ההצגה,
 בשנה הועלתה ובעיבורה. כרמי אלה

 בחוג ניסיונית כהצגה שעברה
תל־אביב. אוניברסיטת של לתיאטרון

 מציאותי מצב הצגת מאשר דיון, פיתוח
היומיום. מחיי
 מטפל שהוא תיאטרון, של דרכו זו

 על־ידי וחברתיות מוסריות בבעיות
 בהכרח שאינו מצב, של והקצנה חידוד

המציאות. מן מועתק
 נישואי- איננו המחזה נושא
 הוא.חלק הזה הקיצוני המצב תערובת.

 לכווץ — הדראמה של מהטכניקה
 הצגה, של וחצי שעה לתור בעיה

מרוכז. באופן בה ולטפל

יגידדעד מה

 סונוקרס שר מחזה ״נסר האם
גירוי־עויות? מעודד שהוא בנימוק
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