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 התאמת הישראלי בתיאטרון הפיתגם. 1*4
הל המטאטא, וותיקי דבר: של היפוכו דווקא
לאי שגססה בעבר התוססת הסטירית הקה
היש הבמות על תפסו האחרונות, בשנים טה

 בנה רודנסקי שמואל מקומות־כבוד. ראליות
 תפקידים כמה בהביסה המעטות שנותיו וזוך

ב מיד השתלב לונדון בצלאל בלתי־נשכחים,
תיאט של המשתתפים, דלת הראשונה, שורה

 עלייתו היא מכל המפתיע אך אהל, רון
התיאטרון במת על לביוש זלמן של המסחררת

הקאמרי.
 מהמטאטא הגמיש הקומיקאי של כשרונותיו

בתפקי דווקא פריחתם למלוא הגיעו לשעבר
 בשנים זכה להם האחראיים׳ הרציניים, דים

 צופים רבבות הקאמרי. במת על האחרונות
בעי כטוב של הליצן את לשכוח יוכלו לא

 השקספי־ אימרות־הכנף את המשמיע ניכם,
 מטלטל כשהוא תלת־ממדי, הומור בחוש ריות

 ארוכת־האזניים. המצנפת את גבו מאחורי
 מעודן אמנותי לתענוק צפויים נוספים רבבות

 הרוזן תפקיד את מבצע כשיראוהו פחות לא
 שהועלתה הארמון, בעלת בהצגת זאברודסקי

השבוע. הקאמרי יבמת על
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עצמית הצכה מוגפים, בתייסיט
 פתוח, אדם כרגיל, להיות, חייג חקן ***

 מוזר, צופים. עם מגע־של־ראווה אוהב \1/
 כלל דומה אינו ונטייתו אופיו לפי שלביוש
 לא היום עד הטיפוסי. לשחקן זאת מבחינה
 לא חרדת־הבמה, של פיק־הברכיים על התגבר

 של שיגרתי מעשה במקצועו לראות החל
 מנת־ היתה זאת מופנמת הסתגרות יומיום.

 להיות קיווה אז כבר ילד. היותו מאז חלקו
 כל כלפי ביישנות מרוב אולם שחקן, בעתיד
הקטן, זלמן נהג בני־משפחתו, ואפילו צופה,

החלו כל את להגיף הליטאית, העיירה בן
 אחר־הצהריים, בשבת בבית והדלתות נות

 ורק נופש, לטיול יצאה המשפחה שכל שעה
עצמו. בפני ולהציג לשיר העיז אז

ה בגימנסיה למד כאשר יותר, מאוחר גם
 העיז לא מרימפול, הליטאית שבעיר עברית
להס העדיף בהצגות־הכתה, להשתתף לביוש

לחשן. של בצנוע בתפקיד תפק
 גרו מאד. זעירה היתד, נולד שבה העיירה

 מספר בתוספת יהודיות, משפחות 20 בה
הפילו ומנקה־הארובות, ליטאיות, משפחות

עיר? זו ״גם בבוז: לומר נהג המקומי, סוף
 היה שאודינה בסך־הכל!״ ארובות 25 בה יש
 הניימאן, נהר גדות על ששכנה העיירה שם

 כבשו כאשר ואכן׳ ״עשויית־קש.״ — כלומר
ה העולם מלחמת בימי ליטא את הגרמנים

 וכל אש למאכולת כולה העיירה היתד, שנייה
הצ מרדכי, לביוש, של אביו נספו. יהודיה

גר בין הגבול על סמוך, ליער לברוח ליח
לי שחרור לפני חודשיים אולם לליטא. מניה

לי שכן עליו הלשין האדום הצבא בידי טא
נרצח. 60ד,־ בן והזקן שגילהו, טאי
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?יומיים התעלן? הגוי

 אב גברתן, יהודי היה האם ביוש ף*
ביני הבכור היה שזלמן ילדים לתשעה /

 גויי וכל סנטימטרים 180 על עלה גובהו הם.
 היכה כאשר מוות. פחד מפניו פחדו העיירה

הי זלמן את שיכרות, בשעת מהם, אחד פעם
 אחת סטירת־לחי לגוי וסטר האב מיהר — לד

 המום נפל השיכור כי עד כך, כל רבת־עוצמה
 נפש, רצח שמא חושש האב, קום. יסף ולא
 יומיים, כעבור אלא חזר ולא לגרמניה ברח

מעילפינו. התעורר שהמוכה לאחר
 חלש ילד הקטן זלמן היה לאביו, בניגוד

 לכינוי זכה למד, בו בחדר ונמוך־קומה.
 דמעותיו מעיין שום על רכרוכית,״ ״זפת
ב התבלט זאת, לעומת להיפתח. נוח שהיה

 שלט 12 בגיל וכבר הרוחניים כשרונותיו
 מורה מפי למד אותה העברית, בשפה יפה

ואי גרמנית ליטאית, ידיעת על נוסף פרטי,
דיש•

 מלאי אזל כאשר יותר, מאוחרת בתקופה
 הילד גילה לרשותו, שעמד הקריאה ספרי
 הוא הרוסית. בשפה עשירה ספריה דודו בבית

 בתרגום תום הדוד אוהל את נטל התעצל, לא
 מלה כל מפענח כשהוא אותו. וקרא רוסי

 חודשים כעבור ליטאי־רוסי. מילון בעזרת
 לו שאיפשרה במידה בשפה שלט כבר אחדים
 לא־ידוע־ מחבר כתבי של רוסי תרגום לקרוא

״הק לביוש, מספר ״יצירתו,״ שקספיר. לו:

 קיטר יוליוס את וקראתי חזרתי אותי. סימה
שבעה.״ ידעתי ולא
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לתיאטרון מתנגבים כף

 דרך־חייו את שקבעה הגדולה חולייה ך*
 בליטא, הבימה ביקור היתה הנער, של \ |

הבג בחינות בעצם אז שעמד לביוש, .1926ב־
לקוב נסע ספריו, את להזניח היסס לא רות,
 לשמע מוקסם כשהוא ההצגות בכל ביקר נה,

 הבמה. מעל העברית השפה צלילי
האב האוניברסיטה. תקופת באה מכן לאחר

בעיניכם״ ב״בטוב לביוש
— התרגשות מרוב

 לדוקטור.״ ״ויהיה רפואה ילמד שהבן רצה
 לסבול יכולתי ״לא מתוודה: לביוש אולם
 גוויות, ניתוח על שמעתי רק כאשר דם. מראה
 בלימוד איפוא בחר הוא והתעלפתי.״ כמעט

 ברצינות בלימוד השתקע לא אולם משפטים,
 שובי הושם הסטודנט של בחייו הדגש יתרה.

 עם יחד מתגנב היה ערב ערב התיאטרון. על
 כסף לאופרה• או הממלכתי לתיאטרון חבריו

 את שיחדו הם אך בכיסם, היה לא הצורך די
 כדי קבוע, חודשי בתשלום הסדרנים אחד

״אי מודה, הוא ״מאז,״ להיכנס. להם שיניח
 שמנסים אלה על ברצינות לכעוס יכול נני

לתיאטרון.״ להתגנב
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במקסיקו מהפכה עושים כף
 במסיבות רק הצעיר הופיע ינתיים ךי•
 תשומת- משך הבולט כשרונו אך חברים, ^
 בהצגות.הסטודיו; להשתתף הוזמן והוא לב,

 גור, מיכאל ניהל אותה בקובנה, העברית
 קשה מתיאטרון אך לתיאטרון. חברו כיום

הסטו של הכלכלית מצוקתם ואילו לחיות,
 לשלושתם גדולה: היתר, וחבריו־לחדר דנט
 יצאו וכאשר מכנסיים, זוגות שני אלא היו לא

 בחדר, להשאר השלישי נאלץ הבית, מן שנים
השמיכה. תחת

 לו נזדמנה כאשר מאד, לביוש שמח לכן
 של לליטאית תרגום בצידה: ששכרה עבודה

שנת הסכום את נשים. בגדי גזרת על ספר
 תפירת על החברים שלושת הוציאו קבל,

 לאחר ההם. הימים בטעם מהודרות חליפות
 בעלת החליפה את לביוש אתו הביא מכן,

 לארץ־ישראל, הפסים, ומכנסי השחורה החזיר.
ב רק תצלח כי לו התברר מהרה עד אולם

 בכמה אותו ליוותה היא להצגות. תלבושת
בוזמטאטא. מתפקידיו

 העיתון לעיתונאות. הצעיר עבר מתרגום,
מ היה לא שטימע אידישע הקובנאי היהודי
 הידיעות, אספקת מבחינת ביותר, שוכלל
 להמציא העורכים נהגו חומר חסר וכאשר

 ההימא־ בהרי דמיונית בארץ רעידת־אדמה
הטי העיתונאי במקסיקו. מהפכה או לייה
 מהימנות ידיעות לספק עצמו על נטל רון

 סוכנות של ידיעותיה את ברדיו קלט יותר,
 לליטאית. תרגם אותן הגרמנית, האינפורמציה

 מוכר, עורך־לילה של למעמד כבר הגיע הוא
אהל. תיאטרון בקובנה ביקר כאשר

★ ★ ★

קמלגית ביקורת
ה מן מאד התלהב הלוי משה במאי ך*

 לעלות לו והציע שפגש המוכשר הצעיר | י
 קיבל המלצתו, בעזרת לאהל. ולהצטרף ארצה

בארץ- אולם מיד. ועלה סרטיפיקאט הצעיר

קי ולביוש אהל, התלהבות הצטננה ישראל
 גור מיכאל לשעבר מורו של הצעתו את בל

הארצישראלית. להקומדיה להצטרף
ל לביוש עלה כבר בואו, לאחר שבועיים

 ערמומי ספרדי דין עורך של בתפקיד במה
 חיה במחזה צעירה, נערה לפתות המנסה

ש מי על־ידי שנכתב עבודה מחפשת גיטל
ה שדה יצחק כאלוף יותר מאוחר התפרסם

 זכה ספרדים, ראה לא שמימיו לביוש, מנוח.
 גולדברג לאה המבקרת של קטלנית לביקורת

 מזרח־ אציל ״מעין משחק הוא כי בצדק שטענה
 הוטל הארמון, בבעלת עתה, מנוון.״ אירופי

 מזרח־אירופי אציל של תפקיד לביוש על
גולדברג. לאה על־ידי שנכתב במחזה מנוון

 קצר זמן התקיימה הארצישראלית הקומדיה
 שהיה המטאטא, לבמת עבר לביוש מאד.

מצ ״אינני ותוסס. חי סאטירי תיאטרון אז
 ״שיחקתי מספר. הוא זאת,״ תקופה על טער

 לשרטט ולמדתי זעירים תפקידים מ״אות
 היא כי מיד, להכירה יוכל שהקהל דמות

 מערכון במסגרת אחדות דקות רק מופיעה
אומ שעה. מרבע יותר לא לפעמים שנמשך

 לפעמים מאד. קשה היתר, העבודה נם,
בתוכ שונים טיפוסים ששה לשחק עלי היה
הצ שלוש מציגים היינו וכאשר אחת, נית
 ולהתאפר להתלבש עלי היה ביום, גות

זאת.״ אחר בזאת פעם עשרה שמונה
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הבובות ותיאטרון הגומר

המטאטא של הקדחתנית עבודה י**
 נכנס הוא כי שירגיש ללביוש גרמר, 1 !

לפ החליט והוא מהירר״ רוחנת להתאבנות
למש התגייס הוא הבמה. מן מה לזמן רוש
 את לראשו חבש העבריים, היישובים טרת
 תל־ לקיבוץ ויצא המפורסם ה״גאפיר״ כובע
 הגדולה, אהבתו את שכח לא שם גם עמל.
 בשם הצגת־בובות הכין בקיבוץ שהייתו ותוך

 אחיו שורר, אהרן כתב אותה חלום־ליל־כנען,
כיום. דבר עורך של

לחיים חברתו ואתו לביוש, יצא מתל־עמל

 בימתית להדרכה הקדיש אחדות שנים יהודית.
שח כמה חינך ובתנועות־נוער, בבתי־ספר

התיאט במות על היטב כיום המוכרים קנים
 מאיר מיכאלי, אלישבע אשרוב, מישר, רונים:

 שיתף בן־יהודה בגימנסיה ירון. מרדכי ינאי,
 לצידו כיום המשחקת מוכשרת נערה בהצגה
מרון. חנה הארמון: בבעלת

 זכה לאהל, והתקבל לביוש חזר במאוחר,
 שו ברנארד של במחזותיו נכבדים לתפקידים

 ד,אמ־ דרכו עם השלים לא אך פריסטליי, ושל
 המיושנת. המסורת בעל התיאטרון, של נותית

 לארצות־ למסע־לימודים לצאת החליט הוא
בס מורה של משרה לו הוצעה בה הברית,

 למד. משלימד, פחות לא אולם לרבנים. מינר
עבו אחרי עקב לבימוי, בבתי־ספר ביקר הוא

 טייר קאזאן, כאליה דגולים במאים של דתם
הוליבוד. של הסרטים בממלכת
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השלישי הדב

ה ל  הוכיח יותר מאוחר לשווא: היה לא ז
 מעולה. קולנוע כשחקן עצמו את לבי-ש ^

 יוצרי בחרו למשל, הישיש, הרב לתפקיד
אה מועמדים. בשלושה עונה, אינה 24 גבעה

 אולם לביוש. וזלמן פרידלאנד צבי מסקץ, רן
שב הטוב היה לביוש כי הוכיח מבחן־הבד

כולם.
לב הוזמן השתלמות, שנות שלוש לאחר

 ולהצטרף ארצה לחזור הבימה על־ידי יוש
 לו הוצע כבר תקופה באותה לשורותיה.

 לדרך יצא לביוש אך בברודוויי, נכבד תפקיד
 ארצה, בבואו בניכר. שנולדה ובתו אשתו עם

 החליט התיאטרוני, הנוף את שהכיר לאחר
 מצטער איננו הוא לקאמרי. דווקא להצטרף

היום. עד כך על
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וואסילצ-יקוב לגסיד זבד
 זאת מסביר לביוש במשחק? דרכו הי 4*

 להם יוצרים רבים ״שחקנים בקיצור:
בד מתאהבים קבע, של וביטויים תנועות

לסג משתעבדים מגלמים, שהם היחידה מות
מר אינם הם עליו. לשלוט במקום שלהם נון

בעיני הנראה זה, סגנון כאשר אפילו גישים
 צורכי־ אחרי לפגר מתחיל כך, כל מעולה הם

מגוחך. והופך השחקן של הממשיים הביטוי
 אני תפקיד בכל מכך. להיזהר משתדל אני
 הבלתי־אמצעי. הראשוני, הרגש את מחפש

שעמ ומונית אוטובוס ראיתי שפעם נזכר איי
 אך להזהירם, כדי לצעוק רציתי להתנגש. דו

ב לשוני. לי נשמעה לא ההתרגשות מעוצם
 את נביחה. מפי לפתע נפלטה — זה מקום

 מופרעת שאיננה הזאת, הראשונית ההרגשה
 בכל מחפש אני מעצורים, של שכבות על־ידי

תפקיד.״
 פרטי: אמצעי לביוש לו המציא זה, לצורך

 הוא מנסה הוא, מספר מתפקידיו, אחד בכל
שם ולחפש הילדות לתקופת חזרה לצלול

 את הכין למשל, כיצד, הראשוני. הרגש את
 אציל של תפקיד הארמון, בבעלת תפקידו
 הוא כך על עליו? נחרב שעולמו מזדקן
מספד:

 המפואר ארמונו התנוסס לעיירתי ״סמוך
 פעם בו ביקרתי וואסילצ׳יקוב. הנסיך של

 יימחה. בל רושם עלי עשה והדרו חג, ביום
כע ממש. מלכותי נראה הפאר, במדי הנסיך,

 שוב פגשתיו הכל, שאיבד לאחר שנים בור
 בבתי־הקפה, בטל משוטט היה הוא בקובנה.

 ובוז יהירות שחציו חיוך נסוך פניו כשעל
 רגע בעוד מישהו יקום שמא פחד, וחציו

 שאבתי אלה, מזכרונות לחיו. על ויסמור
 חרב הישן, היפה, שעולמו האדם חוויית את

עבורו.״ לחיות מאומה לו נשאר ולא עליו

הארמון״ ב״כעלת ומדון לביוש
נביחח —


