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 הקהילה את מסעיר

בניו־יורק היהודית
₪ בר רוגן

 הישראלית. השגרירות פתח וושינגטון,
האינטר־ לתוך נואשות זועקים צעירים שני

אבני בימאי
בדרן נם הנא הרב

 לי תנו קליין, דויד אני קליין, דויר ״אני קום:
 גולן!״ יוסף עם לדבר

 גולן!״ יוסף שום כאן ״אין
 אם אותו ולבקש לכאן להגיע לי אמר ״הוא

 גדולה! בצרה אני וכרגע לצרה, איקלע אני
 בבקשה, הגדר. מאחורי כאן נמצא האף־בי־איי

להיכנס!״ לנו תנו
 שום כאן ואין אתה, מי יודעים לא ״אנחנו

גולן.״ יוסף
 שנתן זה אני אני! מי לדעת חייבים ״אתם

 של השמיים על להגן המערכת את לכם
ישראל!"

 שנוציא או השגרירות, מתחום החוצה ״צא
מכאן!" בכוח אותך

 מתוך יוצאים רחל ואשתו קליין דויד
 אנשי של לידיהם ונופלים ישראל, שגרירות

 בחוץ. להם המחכים האמריקאי, שרות־הביון
 למען חמור בריגול מואשם קליין דויד

ישראל.

 קטע־ זהו רמאי. הישראלי השגריר
 בהפקתו מרים, ידידים ההצגה מתוך הפתיחה

 בניו״יורק. היהודי הרפרטנאר׳ התיאטרון של
 של הפרובוקטיביות על רבות מעיד השם עצם

 ברחבי וסערות הדים היום המעוררת ההצגה,
יש בין הידידות בניו־יורק. היהודית הקהילה

 ל- יהודים בין הידידות וארצות־הברית, ראל
ליהודים. יהודים בין הידידות לא־יהודים,

 ריי־ גורדון של הפוליטית המלורראמה
 ג׳ונתן של גזר״דינו אחרי מיד נכתבה פילר

 רצופה בעבודה מאז, וחצי. שנה לפני פולארד
 קולטר אלן הבימאי המשיך פשרות, וללא

 שיצפו מהיהודים הרבה שיזעזע מחזה ליצור
בו.

 מישפט־ של שיחזור ממש אינה העלילה
 ״השתמשנו קולטה שאומר כפי או, פולארד,

 הבעייתיות עבר אל כבנקודת־זינוק בפולארד
 הסיבה גם זו אליהן. להגיע שרצינו והשאלות

 של המפירש בשמו השתמשנו שלא לכך
 הכלליות, בבעיות להתעמק רצינו פולארד.

הספציפיות.״ ולא
ליש לעזור מסרבת שארצות־הברית אחרי

 מעביר אווירית, להגנה מערכת לבנות ראל
 פולארד), ג׳ונתן את (המייצג קליין דויד

 עזה לאיכפתיות שחונך צעיר אידיאליסט
 מסווג ביטחוני מידע ישראל, של גורלה לגבי

 יוסף הישראלי לסוכן־הביון המערכת על
 ארתור רבי אבל בבגידה, מורשע דויד גולן.
 ובמאבקי־ בתיווך המורגל גריי), (סם שפר
 היהודית בקהילה כמנהיג שנחשב מי כוח,

 דויד של אביו של קרוב ולידיד האמריקאית
 מעורבים שבה עיסקה מארגן מותו, עד

 חצי־אנטי־שמי פרקליט הישראלי, השגריר
 ידידותי. ואיש־קונגרס ממישרד־המישפטים

 ממאסר־ קל להיות צריך גזר־הדין היה לפיה
הצפוי. העולם

 האחרון, ברגע מתמוטטת העיסקה כאשר
 אבל המצב, את להציל נואשות שפר מנסה
 מגלה הוא החוטים, בכל מושך הוא כאשר
כלא־היו. היו שלו הקשרים שכל

 של דמות מציג שפר, את המגלם גריי, סם
 מן משהו בו שיש מורכב, ביותר, חביב אדם
 דן כשהוא הבדרן. מן ומשהו הנחמד הזקן

 הוא העברי, ובמישפט היהודית בהיסטוריה
 עממית חוכמה של משעשעים קטעים שולף

 וטווה ויהושע משה אברהם, על מהסיפורים
״י■ דבריו. לתוך משהו, רגשנית אותם,

באמצ המוצגת היהודית, הקהילה אולם
תמי־ של באור מוארת שפר, של דמותו עות

מרים״ ״ידידים של הכרזה
 השנריחתר ם1מתח החוצה .צא

מאוד. קרוב לחבר שהפך זילברמן, השג־ על-ידי מרומה שפר גיחוך. כדי עד מות
שהפ היא ישראל שלא הטוען הישראלי, ריר

 חבריו בידי מרומה הוא המרגל. את עילה
ליזום. שניסה גזר״הדין בעיסקת ומרומה
 על דרכו, על להחליט מצליח איננו שפר

 הוא ובינתיים למורשתו, או למדינה נאמנותו
 דברי־ השמעת אגב בחוסר־אונים, מתפתל

חז״ל.
 לידי משחק בזמן ובו קליין, על מגן שפר

 בקטע כבמריונטה. בו להשתמש שרוצים מי
 ״רבי, לרבי: קליין דויד אומר בהצגה מסרים

בובת־סמרטוטים!" אתה
 כתב בביקורת־התיאטרון לא? או יורד
 הפוליטי ״המחזה ההצגה: על ט״מס ניריזרק

 בהת־ טעון כה מחזה הוא רייפילד גורדון של
 סופו לקראת כי עד ומעשית, מוסרית פלסות

 הבל־ הריצה עקב מחוסר״אוויר, כמעט אתה
שלו..." הטיעון מבוך בתוך תי־פוסקת
הקהי מבני אנשים קמו ההצגות מן ברבות

 שהם תוך האולם, מן בכעס ויצאו באמצע לה
 חרפה זו בושה! ״זו בסיגנון: משהו ממלמלים
שא איך כאלה! דברים מציג יהודי שתיאטרון

התיאט את לסגור צריך בהצגה! נראים נחנו
רון!"

 במשהו דומה לתיאטרון שאחראי האיש
 הרפרטואר׳ התיאטחן את פולארד. לג׳ונתן
שנה. 15 כמעט לפני אבני רן הקים היהודי

 גדל הוא ואומר. חוזר הוא יורד,״ לא ״אני
 לתיאטרון. נמשך תמיר כפר־מנחם, בקיבוץ

 לשלוש פנה בצנחנים, שנים שלוש אחרי
צבי. בבית לימודי־תיאטרון שנים

 לשחקנים יותר מאוחר הפכו מחבריו רבים
 מירי פולק, יוסי כמו מפורסמים, ובדרנים

ומנחם בת־אדם מיכל רווח, זאב פביאן,

הי הסוכנות מטעם לשליחות יצא הוא
הס סם הדוד של בארצו שנים חמש הודית.

 לארץ החזרה סף על להתגרש. כדי גם פיקו
 בבוסטון, לביקור זילברמן מנחם אליו הגיע

 את שינה הטיול מחוף־אל־חוף. טיול לו והציע
חייו.

 מיכרז הצעת במיקרה רן מצא בניו־יורק
 במשך מאז, ונדלק. קבוצת־שחקנים, להקמת

 הפרטי המיפעל פיתוח על שוקד הוא שנה 15
 של מאוד־דומיננטי אמנותי כמנהל שלו,

 של הרעיון את להחדיר היה ״קשה התיאטרון.
 יתרמו היהודים באנגלית. מקומי תיאטרון

ל לא אבל ולספריות, לבתי־חוליס בחפץ־לב
תיאטרון.״

ההצגה: של המסר על
 בעיית היא ההצגה של המרכזית ״הבעייה

 או יהודים קודם־כל הם היהודים האם הזהות.
 שהיתה נוספת בעייה אמריקאים? קודס־כל

 ישראל. על הביקורת בעיית היא לי חשובה
לצי תמיד לעמוד או ישראל, את לבקר האם
 אבל זו. בסוגיה עמדה נוקט אינו המחזה דה?
הי מהקהילה נפרד מאוד כחלק אישית, אני,

 חושב בחוץ־לארץ, הגר וכישראלי הודית
 ולהשאיר תנאי, בכל לתמוך צריכה שהקהילה

בפנים." הביקורת את
לישראל? יחזור האם

 שהולך וחשוב, גדול מיפעל מקים ״אתה
 שלנו הצגות באירופה, וגם כאן מאוד טוב לו

 הציונות. למען לעזוב לך וקשה שם גם רצות
 שילוב יהיה אז בארץ. לביים רוצה מאוד אני
 הצעות המון היו אידיאולוגיה. עם משיכה של

 יצאו לא הן למה היום עד לי ומוזר מהארץ,
הפועל.״ אל

 מנויים מחירו!
ס ח ו ע ה ח י ח
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