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לאחר שיקרה ממה חושש רבות, בהצגות שהשתתף

 דבר כל ישוו ״מעכשיו מהבימה. תרד הזאת שההצגה
 הצגה זו אם עצמי. את מסכן אני בעצם זו. להצגה

הנפילה. אחר־כן תבוא - שאומרים כמו מושלמת,

 במה בדיוק לראות כדי ללונדון, נסעתי
מדובר.

 היה המחזמר את שם שראיתי ״אחרי
 ולא בו, להשתתף רוצה שאני ברור לי

תפקיד. באיזה משנה
כמה! לתאר קשה נהנית? אני ״אם

 מחדש, לכאן להגיע שמחה אני יום כל
ממש.״ נהדר זה

 חשש שבהתחלה מספר יובל גם
״ב הלהקה: בגלל במחזמר להשתתף

 תקליט לעשות תיכננו תקופה אותה
 במפתיע נסע הוא אבל להב, לואי עם

הכף. את הכריע וזה לחו״ל
 לגביי היא במחזמר ״השתתפות

 היום. עד לי שהיה ממה שונה התנסות
 לשחק לגמרי, שונה אמנותית חוויה זו

 מסתם יותר הרבה זה שירה. כרי תוך
ולשיר. הבמה על לעמוד

 הבימאי לנו אמר העבודה ״במהלך
מחיאות־כפיים פחות שנקבל שכמה

 לטובת יהיה זה — ההצגה במהלך
 הכפיים שמחיאות משום ההצגה.
 מה אבל הסיפור. של ברצף פונמות
 מתחשב לא הישראלי הקהל לעשות,

מוחא הוא נהנה, שהוא פעם בכל בזה:
 קפיצה ^ כפיים

מסופגת
 הרמקול, מכריז שני,״ *ץילצול

■ *  ראשוני יעלו דקות חמש בעוד //
 שהגיע טולדנו, אבי לבימה. השחקנים

מ לא ״אני להתלבש. ממהר באיחור,
נעי דריכות בי ״יש אומר. הוא תוח,״

 לא אם ליהנות. צריך הרי אני מה.
 אוהב אני לשחק. טעם אין נהנים,
הז לי יש וכאן לשיר, ואוהב לשחק
זה. את וגם זה את גם לעשות דמנות

לגמ פשוט המפורסמת? ״והקפיצה
בלוני בהצגה ספורטאי. הייתי תמיד רי.

 לה: כותב הוא וכך בהצגה, שלומית של אביה כהן, אלברט השחקן של
 אומר אני באכזריות, לן מרביץ שאני פעם בכל הנפלאה, בתי ״שלומית,

כהן." אלברט נהדרת. את מכה. ולא נשיקה לן לתת צייד אני לעצמי:

 מטפס מריוס את שמשחק השחקן דון,
 לקפוץ ניסיתי אני הגג. אל במדרגות
 נולדה כך התלהב. הכימאי והצלחתי.
הקפיצה.

 בהצגה אבל בקפיצה, סכנה, בה ״יש
 התרחשו באנגליה מסתכנים. כולם הזו

 ושם פה קרתה כאן רבות. תאונות
 פצע דור יובל החזרות באחת תאונה.

התגל שהעגלה קרה או במצח. אותי
ר רבר שום הרקדניות. אחת על גלה

ציני.״
 ביגדי את ללבוש מסיימת שלומית

 את לחפש בהול יוצא ויובל ההופעה
להדביק. צריך שהוא השפם

 או לעבוד
להשתולל?

 מתמלאים שניה בתוך פסקה. ך*
 עכשיו עד שהיו חדרי־ההלבשה 1 (

 מדברים שלא כמעט ושקטים. ריקים
 שחקנים יושבים אחד בחדר ההצגה. על

 בשושלת. וצופים הטלוויזיה מול
 השחקנים, אחד אומר זה,״ את ״תרשמו
ל נפשית להתכונן שבמקום ״תרשמו
 טלוויזיה.״ ורואים כאן יושבים תפקיד

במסך. לצפות וממשיך רברו את גומר
 חברים לזוג ידיים לוחץ כהן אלברט

נה היה, זה ״נהדר אותו. לברך שבאו
 היה לא ״עוד לחברים, כהן אומר דר,״
 שטות עשו אירמה בארץ. כזה דבר
 שהם לא זה אתנו. ביחד יצאו שהם

טובים." שאנחנו זה רעים,
 ההופעה שימלת את פשטה גל ריקי

ה הדוקה שימלה לובשת היא ועתה
 נראית היא שזופות, כתפיים זוג חושפת

 הבימה, על מאשר מסכנה פחות הרבה
והחולה. המוכה האשה בתפקיד
מ וביקש אליי התקשר רונן ״אילן

 עושה,״ שאני התפקיד את לעשות מני
 למחזמר. הגיעה כיצד ריקי מספרת

 לא כי הספר, את לקרוא רצתי ״מייד
שג אחרי מדובר. במה כל־כך זכרתי
 בדמות התאהבתי הקריאה, את מרתי
 לי מאפשרת הזו הרמות עושה. שאני
 זו ומעניין, מרוכז באופן ולשחק לשיר
מאוד. דראמתית דמות

 היא הקלעים מאחורי החיה הרוח
 מאשר פחות לא מצחיקה דיין. תיקי

השח בין מסתובבת היא הבימה. על
 מעודדת, לכולם, שבחים מחלקת קנים,

 את מחבקת היא בחיבה. צובטת מעירה,
 בתה את המשחקת — אהרון שלומית

 שלי? הבת ״איך ושואלת: — בהצגה
 על אומרת היא כך אחר לא?״ יפה,

 זו ״היא טוצ׳י: המכונה שלה, המלבישה
 עמוד־ היא התיאטרון, את שמחזיקה

הקאמרי!״ של התווך
 מגיעה היא הסיבובים כל אחרי
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אותו!" לקנות יפסיקו הדתיים הזה, בהעולם התמונה את תפרסמו ״אם

 לשחק איך לשפר, איך הערב. הצגת
 מתח בי יש היום כל יותר. טוב

 הראשונות הדקות אחרי רק שמתפוגג
 שנכנסתי אחרי אז, רק הבימה. על

רגוע." אני ובגופי, בנפשי לתפקיד
 יושבים דור ויובל אהרון שלומית

 ועושים להם שהוקצה בחדר־ההלבשה
 האיפור מראות על אחרונות. הכנות

 ולידן שלהם, הילדים תמונות תלויות
 חלקם על תישבחות עם כרטיסי־ברכה

בהצגה.
 יובל להט. שלמה גם המברכים בין
 צ׳יץ׳ שלח הפרמיירה שלמחרת מספר,

 משתתפי־ההצגה. לכל גדול פרחים זר
 שלומית מספרת מתאפרת, שהיא תוך

 פנו שנה ״לפני להצגה: הגיעה כיצד
 לי והציעו הקאמרי מתאטרון אליי

 התפקיד, לגבי במחזמר. להשתתף
 באיזה ברור היה לא דילמה, אז הייתה

ההצעה בעיקבות מדובר. תפקיד

הרמקול. קורא ראשון," ״צילצול
 20 בעוד כי השחקנים יודעים כך

 מתרגש. אינו איש ההצגה. תחל דקות
 מתאפרים. מתלבשים. רבה. ההמולה

 ממולא כריך אוכלת נערת־מקהלה
 עליז, קרניבל אווירת מטוגנת. בביצה

נטול־מתח.
 פנוי, כיסא בו שאין קטן, בחדר 1

 אבי לחדר: שותפיו פישר. דודו יושב *•
 מיץ־ שותה פישר ייני. וליאור טולדנו
 זמר. אני קשה. היה ״בהתחלה תפוזים.

 פיתאום בימה. על לבד לעמוד רגיל
 באנשים. מוקף עצמי את מצאתי
 גם אבל ונהנה. לזה, רגיל אני עכשיו
 ערב־ערב, מעייפת. הצגה זו עייף.

 הבימה. על אני שעות, שלוש במשך
מאוחרת. בשעה לילה כל לישון הולך

 אני להצגה עצמי את להכין ״כרי
 משתדל מתעמל, שוחה, הרבה, ישן

על חושב אני היום כל במשך לנוח. 1
!--------------------------------------

לו...״ מרביץ אני ״כאשר
הוא מהם אחד רבים. כרטיסי־ברכה תלויים דור ויובל שלומית הזמרים


