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 1992בפסטיבל עכו  שלי( )תרגום"שלי" 
 

 \שחקן מבוגר מושפל  \שחקן ראשי מגמגם  \שחקנית שקרובה מדי לנושא  \חלל  \ר.ד. ליינג 
 עכו )"הפישר הזה"( \עיבוד  \תפקיד הקהל  \איך אפשר לחדול לחוש? 

 
שלי, נערה שסועת נפש, אנורקטית, הכלואה בידי הורים 

יוכל אביה למצוא אותה. כפייתיים, בורחת למקום מסתור, שבו לא 
מפני אביה מגן עליה גבר נאה, צעיר,  .כאן היא נלחמת על שפיותה

"פיטר וו." הוא קורא לעצמו. הוא המציא את עצמו, או שמא היא 
 המציאה אותו?

 
את הגרסה הראשונה להצגה ביימתי במסגרת תרגיל בימוי שסיכם שלוש שנים של לימודי 

כך השוויתי -בימוי בסמינר הקיבוצים. את התרגום של המחזה עשיתי תחילה מגרמנית, אחר
, ואחרי הגשתי לאסף אור ז"ל את התרגוםשתי גרסאות של המחזה באנגלית. אותו עם 

שחקנית בשביל הדמות הראשית? ציפיתי לשאלה הזו, כי שהוא קרא, הוא שאל אותי: יש לך 
גם לי היה ברור, שעל השחקנית הראשית תעמוד או תיפול ההצגה. אמרתי לו, שפניתי 

כך הוא רצה שאבחר במנחה, ואני בחרתי באבי הדרי, מורה -לדינה בליי, והוא אישר. אחר
.ד.ליינג. ר.ד.ליינג היה וסבלתי ממנו. למה? כי הוא הכיר את ר למשחק משנה א', ששנאתי

 הבסיס למחזה, מבחינה רעיונית, פסיכולוגית, ואת הניסיון שלי עם אבי משנה א' שמתי בצד. 
לא רציתי להציג את ההצגה בתיאטרון,  .עדנה נואמה חיפשתי חלל להצגהעם המעצבת 

אלא באמת בבית גדול נטוש, נועד להריסה, במקום בו מתרחשת העלילה בהצגה. מצאנו 
בית, שהתאים בדיוק: בית לודז'יה ברחוב נחמני )פינת גולדברג(. זה מפעל טקסטיל נטוש, 

-נה ניקנה עללאחרו ,עומד ככה כבר עשרות שנים, עד היום. בזמנו היה שייך למשפחת קרסו
נאלצנו לוותר על הרעיון,  בשביל אשתו יעל אבוקסיס.₪, מיליון  28ידי רוני דואק במחיר 

ולבסוף הסכמתי להציג באולם התיאטרון של בית הספר לדרמה, בין היתר גם, כי הבנתי תוך 
כדי העבודה, שאולי ההצגה כלל אינה מתרחשת בבית הנטוש הזה, אליו בורחת שלי, אלא 

     , והבית הנטוש הוא גופה, והקומה העליונה הוא ראשה.ה מתרחשת בראש שלהכל ההצג
 

, תלמידת משחק של , ואני עבדתי עם איילת לויהיתה להתפנות להודינה בליי לא יכ
הסטודיו של יורם לוינשטיין, שהיה אז בתחילת דרכו. בשלב די מוקדם הבנתי, שאיילת 

בחופשיות לאורך המחזה ממצב למצב,  מזדהה מדי עם הדמות בשביל שתוכל לשייט
במינונים הנכונים. רק שחקן שיש לו מרחק מסויים מהדמות, יכול ליצור דמות מעשי ידיו כמו 

שפסל שולט על החומר שהוא מעבד, כמו שצייר שולט על הצבעים שהוא משתמש בהם, כמו 
א היתה שמוזיקאי שולט על הצלילים, על המקצבים ועל הכלים שהוא משתמש בהם. הי

נוגעת ללב, אך היו לי כבמאי מגבלות. היא לא עשתה את מה שהיא עצמה הבינה, שעליה 
 . עם הדמות לעשות, מתוך הזדהות יתרה

גם עם השחקן הראשי היתה לי בעיה. הוא היה מגמגם כבד, ובבית הספר שלנו היה 
אגב, היה  המפגש הראשון שלו עם מורה שגם הוא גמגם, סיפור מפורסם. אותו מורה, דרך

אבי הדרי. חיים גם לא קם בבוקר, בנוסף לגמגום שלו, ולא היה ממושמע בלימוד הטקסט, 
פה, אפשר יהיה באמת להתחיל לעבוד, כי אז הוא -ואני ידעתי, שרק שיידע את הטקסט בעל

אפשר היה לצפות, בתנאים כאלה, למשחק מקובע מצידו, שהוא יוכל לעשות מפסיק לגמגם. 
, אך למרבה ההפתעה, ברגע ששיחק את הדמות, והיה משוחרר מחיפוש רק את מה שלמד

מילים, יכול היה לאלתר ולהיות משוחרר, מה שהיה חושב ביותר בהפקה הזו, בוודאי בגרסה 
 מגמגם אחר. -השנייה בעכו. במובן זה היה דומה לכל שחקן לא

יו, שהצליח חיים היה נהדר, הוא שיחק דמות של גבר בעל בטחון עצמי מלא עד גדות
להשפיל כל פרטנר בלי לעשות הרבה. ביחוד השחקן ששיחק את אביה של שלי, סבל מכך 
לא מעט, אך הוא סיפר לי את זה רק שנים לאחר מכן. או שהוא אמר לי בזמן החזרות, ואני 

  לא שמעתי?
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מבחינת הדרכת שחקנים היה האתגר הגדול ביותר ללמד את איילת לא להרגיש את גופה, 
אבל היא אפשרי, וזה גם לא רצוי לשחקנית, -תפיסה חושית לגבי גופה. זה כמובן בלתילאבד 

 לשחק דמות שאין לה תחושה לגבי עצמה.נדרשה 
שחקן טוב חש בעצמו את הקצב הנכון, הוא יודע מתי להשהות את הפעולה או את 

הדיבור, מתי להתקדם מהר יותר, אבל לא רק הדמות צריכה לפעול בקצב הנכון, אלא כל 

הדמויות צריכות להיות מתוזמרות נכון, והסצנות צריכות לעמוד ביחסים נכונים מבחינת קצב 

ילת ההצגה, כלומר שתי הסצנות הראשונות, היו בקצב אחת לשנייה. לכן דרוש במאי. תח

מסחרר, שבלי ספק הכביד על הקהל, וזאת בכוונה תחילה. לפעמים מדגדג לך באצבעות, 

לקהל כיף, כשדוחק אותו לפינה "... :יורגן פהלינגבתור במאי, להלום בקהל, כפי שאמר זאת 

ליו. הגרמני רוצה להיתלות על כוח שהוא בכלל לא יודע להגדיר, שהוא לא מבין, שמשתלט ע

הגרדום, הוא רוצה להתנדנד תחת הכוחנות של הקסם שניצת שם למעלה! לכייף בתיאטרון, 

זה להיאנס בהכרת תודה. אין דבר כזה לשכנע בתיאטרון, אין ללמד, אין השכלה בתיאטרון, 

 יש רק קסם ואונס דרך כוח הכישרון."

של שנות השלושים בגרמניה, ואחד האהובים אחד הבמאים המוכשרים יורגן פהלינג היה 

 .1953הוא אמר את זה בשנת ומה שמזעזע עוד יותר הוא, שביותר על היטלר וגבלס, 

אבל בדיוק בגלל שה"דגדוג" הזה באצבעות הוא מדרון חלקלק, צריך גם להיזהר. במקרה  
ם הסיבה, של ההצגה הזו, הלכתי מאוד בלי ספק רחוק מאוד עם "דוקטרינת ההלם" וזאת ג

 שלא עשיתי זאת יותר, בכל אופן לא במידה הזו. 
 

עדנה נואמה עזרה לי לתת לזוועה עיצוב אסתטי, ויאיר דלאל כתב את המוזיקה הנפלאה, 
עם הטפטוף מהברז שליווה את כל ההצגה, ויאיר הצליח להפוך את זה הפסיכודלית, 

 :עם שיר הנושא הלקוח מתוך "הסערה" של שייקספירלמוזיקה, ו
 .בעומק ים אביך נח

 עצמותיו הפכו אלמוג
 לפנינים היו עיניו.
 כל שיש בו וימוג

 במצולות הים יומר
 מה נפלא וזר-בדבר

 נימפות כל שעה תפילות
 לזכרו מצלצלות

 דונג.-דונג, דינג-דינג
 

בתוך הטירוף היה צריך להיות הגיון, סדר. זה כלל את ההתייחסות לקהל. במחזה הזה 
כשפיטר נכנס, שניהם פונים מראש אין קיר רביעי, הוא פותח במונולוג שמפנה שלי לקהל. 

לקהל, ואז, כשהוא נכנס שוב, הפעם "באמת", נעלמת עד סוף המחזה ההתייחסות לקהל, 
פיטר ממש בסוף. אך זוהי המסגרת: יש קהל. ולכן החלטתי וחוזרת רק במילות הפרידה של 
תחילה, הגבלתי את מספר הצופים והושבתי אותם בתוך להרחיב את ההתייחסות אליו. 

החלל הבדיוני ולא מולו. הצופים לא צפו שהצגה, אלא היו נוכחים. כמקובל בסמינר הקיבוצים, 
קן ששיחק את פיטר, רשם לעצמו בתרגילי בימוי, נרשמו הצופים לשם שריון מקום, והשח

מספר גדול של שמות פרטיים של צופות. באמצע ההצגה הוא השתמש ברשימת השמות 
 הנשיים כשפנה בדבריו ישירות לקהל. 

בגרסה השנייה, בעכו, העמקנו את הנוכחות של הקהל בתוך ההצגה. אך ברצוני לספר איך 
לי אשליות גדולות מדי הזמנתי בבכלל נוצרה ההזדמנות הזו של ההצגה בפסטיבל עכו. 

ומי, ובין היתר גם את יענקלה אגמון, שהיה אז מנהל -לתרגיל בימוי המסכם הזה כל המי
פסטיבל עכו. הפלא ופלא: הוא החליט לקחת את ההפקה לעכו, ולא סתם בתור הצגה 

אורחת, אלא בתור הצגה בתוך התחרות. רבין בדיוק הקים את ממשלתו השניה, בשנת 
שולמית אלוני היתה אז, לתקופה קצרה, שרת החינוך והתרבות. היוצרים של , ו1992
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פסטיבל עכו יצאו למאבק על התקציבים, וגם אני כתבתי מכתב ליענקלה אגמון. יגאל עזרתי 
סיפר שבפגישה איתו נפנף אגמון במכתב שלי ודיבר על "הפישר הקטן" שכתב אותו. המאבק 

 אלוני. הצליח, בזכות ההתערבות של שולמית 
סוף ההצגה, לא יכול היה להשתתף בהפקה השחקן הרביעי, שהופיע רק לקראת 

המחודשת בפסטיבל, והחלפתי אותו ברונן קובלסקי, שקיבל את הכשרתו אצל אמרי אוריין. 
ממנו הוא הביא את רעיונותיו שקיבלתי, לאחר מחשבה עמוקה, בברכה, כי היה לי ברור, 

הטענה העיקרית של רונן היתה, שהלכתי חצי מירה שלי. שזה יכול להדק ולהחריף את הא
אפשר להיעצר שם, וצריך לעשות את מלוא הצעד, או לעשות -צעד בכיוון הנכון, אך אי

לפי הגישה של אמרי אוריין, הנקראת "המעגל הפתוח", כל דבר המתרחש "אחורה פנה". 
במהלך ההצגה ובחלל ההצגה, שייך להצגה. ההצגה הינה אירוע, שמתרחשים בו דברים 

מההתרחשויות גם פעמי. חלק מהאירוע תוכנן מראש, ולכן אפשר לשחזר חלק -באופן חד
אימוץ הגישה  אטרון כאירוע טוטאלי.למחרת )או בעכו: שלוש פעמים ביום(, אך לא הכל. תי

של הקהל בתוך ההתרחשות, וקירוב המיקום שני תחומים: שילוב מלא על בעיקר הזו השפיע 
 הבדיוני למציאות של הקהל. 

שם בארצות הברית. כדי להפוך את ההצגה לאירוע "אמיתי", -המחזה המקורי מתרחש אי
ן המיקום הריאלי לבין המיקום הבדיוני. העברנו את ההתרחשות לעכו, כלומר יצרנו חפיפה בי

הצגנו באולם האפור במתחם הפסטיבל. אל האולם הובילה מבואה, שם קיבלו את פני 
הצופים צוות של בית חולים פסיכיאטרי: הרופא הראשי, שבחלל הפנימי של ההצגה הפך 

יטר להיות הגבר שהופיע בסוף ההצגה ואנס את שלי, ואח ראשי, שהפך בחלל הפנימי ל"פ
וו." בקבלת הפנים היו היחסים בין שני הגברים הפוכים ליחסים בחלל הפנימי. האח )= פיטר 

וו.( ישב בצד, בשקט, לכל "המבקרים" ניתנה "תגיות ביקור שמיות", וכך הוא רשם לעצמו את 
כך. קהל "המבקרים" הובל לתוך האולם כדי -השמות הפרטיים הנשיים, שהשתמש בהם אחר

 .ושפזת"לפגוש את "המא
לפחות המוצגת מציאות אותה את ההצגה ל"מציאות" את לקרב  למעשה הפך הניסיון הזה

שכבתית וחידתית. איפה אנחנו באמת? בבית נטוש? בבית חולים -ברורה ויותר רב
פסיכיאטרי? בתיאטרון? בבית הוריה? בראש שלה? מי הוא פיטר וו? הגבר המגן עליה? אח 

יציר דמיונה? השם פיטר וו. הוא תרגום לאנגלית של  ?בבית החולים שהיא מתאהבת בו
סקי, מתוך "השדים" של דוסטויבסקי, תככן המתחפש למהפכן, שמטרתו פיוטר ורחובנ

לערער את הסדר הקיים ולהקים סדר חדש, שטני. לצורך זה הוא מסגיר לשלטונות אפילו את 
 אביו, ומסית את כולם נגד כולם,לטובתו שלו. 

היה טוטאלי, גם לא התקיימה השתחוויה בסוף ההצגה, ובייחוד השחקן כיוון שהאירוע 
ששיחק את פיטר וו. סבל מכך מאוד, כי לא ניתנה האפשרות להשיל מעצמו התפקיד השטני. 

אני סבלתי במיוחד מהביקורות של מיכאל הנדלזלץ ואליקים ירון )שהיה מורה שלי בסמינר 
ואני ידעתי שהקהל התרשם עמוקות, הקיבוצים(, שקטלו את ההצגה בחומרה רבה, 

      ושהביקורת עשתה לי עוול.
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 1992"השיעור" )י.יונסקו( בסמינר הקיבוצים 
 

  \ההתמודדות עם הליהוק  \מקור ההשראה  \בחירת המחזה 
 

המחזה מתרחש בביתו של פרופסור. הפרופסור מצפה 
דואגת (. המשרתת של הפרופסור 18לתלמידה חדשה )בת 

לבריאותו של הפרופסור. ככל שהשיעור האבסורדי מתקדם, 
הפרופסור מתעצבן יותר ויותר על בורותה של התלמידה, 

 הוהתלמידה נהיית יותר שקטה וותרנית. אפילו בריאותה מתחיל
ומה שמתחיל ככאב שיניים הופך לכאבים עזים בכל חלקי ר, להידרד

התלמידה. ח את הפרופסור רוצגופה. ברגע השיא של המחזה, 
המחזה מסתיים בכך שהמשרתת מכניסה תלמידה חדשה לביתו 

 -של הפרופסור, וכך המחזה מסתיים בדיוק היכן שהוא התחיל 
 .תחילת השיעור

 
של נגיב מחפוז, מחזה אחר, באת "השיעור" ביימתי במסגרת הלימודים, ותחילה בחרתי 

אבל נתתי לזה בטוח, קלאסיקה!  מחזה שייתקבלבאך הוא לא התקבל, ולכן החלטתי לבחור 
כמובן את הפרשנות המיוחדת שלי. מקור השראה חשוב היתה ההצגה "פרודו" בבימויו של 

רוני פינקוביץ', הצגה פיזית של יותר משעתיים, בג'יבריש, מההתחלה ועד הסוף, כשעל 
. את "השיעור" אמנם לא עשיתי שישה כסאות לבניםסביבו שולחן לבן וניצב הבמה השחורה 

בג'יבריש, אך הבמה היתה שחורה, עם שולחן לבן וארבעה כסאות לבנים, ועם הפרופסור 
והמשרתת שלו עבדתי על תקשורת בתנועות שהיו סמליות שיצרו שפת סתרים ביניהם. 
מקור השראה נוסף היה הסגנון של התיאטרון היפני. הלבשתי את הדמויות בתלבושות 

ות הצרפתיות, אך הוספתי לפניהן איפור לבן, אצל התלמידה באופן פחות מוקצן, המסורתי
 מה שקירב אותה לקהל. 

לצורך הליהוק נתנו לנו לבחור מתוך כיתת המשחק, שלמדה שנה אחת מתחתינו. בחרתי 
בשתי שחקניות ושחקן. שחקנית אחת היא ערביה, ח'אולה חאג', ושני השחקנים האחרים 

ה את תפקיד י. שניהם הופתעו מאוד לשמוע שנתתי לשחקנית הערביהיו חברים טובים
התלמידה, הם היו בטוחים שהיא תקבל את תפקיד המשרתת. הערכתי שהחברות בין שני 
השחקנים תיצור את האווירה הנכונה הקיימת בין הפרופסור לבין המשרתת, אווירת קנוניה 

תי להסביר את זה לשחקנית בשיחה ארוכה ניסישלא מובנת לא לתלמידה ולא לקהל. 
שנעלבה ושהרגישה שהפעלתי העדפה מתקנת. ובסופו של דבר הבחירה שלי הצדיקה את 

 עצמה.
הנחיתי את השחקנים לבחור איפיונים פיזיים לדמויות שלהם, כבר בתחילת החזרות, והם 

עבוד לאורך כל החזרות עם האיפיונים האלה. רק כמה ימים לפני ההצגה גילה השחקן, 
איפיון שהוא בחר, לא מתאים לו, והוא החליף אותו לגמרי. זה היה אמיץ, וזה היה נכון, שה

ויחד עם זה אני אומר: כל אותה תקופה שהוא עבד עם האיפיון הראשון, שלא התאים, זו לא 
 היתה עבודה מבוזבזת, הוא היה צריך לעבור דרך זה, כדי להגיע לאיפיון השני, הנכון.  

נוניות ולליהוק היה הדימוי המרכזי שלי להצגה הזו: משפך. הוראה מעבר לבחירות הסג
 להאביסבתור פיטום. ביקורת נגד מערכת חינוך, שרואה בבית הספר חוות אווזים, שצריך 

בכמויות עצומות של מידע. וכיוון ששחקנית ערבייה ייצגה את ציבור התלמידים וגם לא 
עותיה בערבית(, הביקורת היתה גם, הסתרנו את זה )בקטע מסויים היא ספרה על אצב

 קולוניאליסטית.  -במידה מסויימת, ביקורת אנטי
ההצגה היתה הצלחה מסחררת. היה בה שילוב של צחוק ואימה שגרם להנאה מרבית 

מה שהגביר מאוד את האימה היה אצל הקהל, וגם הצלחתי להעביר את המסר שלי. 
 ".I Dovregubbens hall ג הנקרא "השימוש שלי בקטע מתוך סויטת פאר גינט של גרי

הרושם החזק ביותר שנותר בזיכרוני השאירה לי ההתלהבות של ענת, מכיתת המשחק 
)לא  "אל תחזור לשווייץ. אנחנו צריכים אותך כאן!" המקבילה, שחיבקה אותי בחום ואמרה לי:

 פעם לחזור לשווייץ...(-שהתכוונתי אי
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 1993שמש -פתר( בבית"כביסת שבת" )נוסח עברי: סיני 
 

העבודה שמצילה  \שחקנית מנוסה מינית שלא יודעת לאונן  \הסיכון שבבחירת המחזה 
 ממשבר אישי

 
הזמן הוא תחילת האינתיפאדה הראשונה. בעיירת פיתוח עוסקים 

הגברים, לצד דיכוי נשותיהם, ברדיפת הפועלים הפלסטינים הלנים 
מחליטות לקחת את גורלן בשמך השבוע בשולי העיירה. הנשים 

 בידיהן ולצאת למרד נגד בעליהן.
 
 
 
 

. אני כבר לא בטוח מי הפנה אותם ה במאי שייביים אותהקבוצה של י"ג בבית שמש חיפש
סיני אלי, אבל שמחתי. הם שילמו לי מהכסף שהם הרוויחו לאורך מחצית השנה שהם היו 

פתר הציע לי את המחזה הזה שהוא עיבד מהמקור האמריקאי, ושמחתי לעשות אותו. 
הבעיה העיקרית היתה, ששלושת תפקידי הגברים היו משמעותית קטנים יותר משלושת 

 תפקידי הנשים, אך הם הסכימו והתחלנו לעבוד. 
ל השקר אני לא אוהב ריאליזם, בגל פעם.-היה זה המחזה הכי ראליסטי שביימתי אי

שנמצא בעצם היומרה להיות שיקוף של איזו מציאות. תיאטרון לא יכול להיות שיקוף של 
המציאות, הוא לא רוצה להיות כזה והשיקוף של המציאות לא מעניין, בכל אופן זה לא 

כאשר קבלו כנגד פיקאסו על שדיוקן גרטרוד סטיין אינו דומה המדיום שיכול להעביר אותו. 
אומנות כמשקפת מציאות מקבלת על ה." לא חשוב, הוא עוד יהיה דומה ל“הוא השיב:  ,לה

עצמה את הזיהוי של "יופי" ו"אמת", ואין זיהוי כזה. התיאטרון מעצב את המציאות לצרכיו על 
הבמה, הוא לא משקף אותה. וכשאני אומר "לצרכיו", יש כאן, במקרה שלי, כמובן ערבוב בין 

 ח תמידי ביניהם. היבטים אסתטיים ופוליטיים, ומת
כאמור,היה זה המחזה הכי ראליסטי שביימתי. למה עשיתי את זה? אנסה לענות על כך 

ום ההתרחשות הוא המרפסת האחורית של הבית של אסתי ודוד, מקדרך החלל הדרמטי. 
אחד משלושת הזוגות. מרפסת אחורית היא תמונה הפוכה לתמונה הרגילה: הסלון. מרכז 

גב של השחקנים, בלתי נראה עבור הקהל, ומעצם הגדרת מקום הבית נמצא מאחורי ה
אבל ברור שעדיין, מבחינה סגנונית, זה ראליזם. ההתרחשות היה ברור, שמדובר במהפכה. 

 עשיתי משהו דומה למה שנולה צ'ילטון עושה במשך כל השנים. 
בתחילת התמונה הראשונה יוצא דוד מהבית למרפסת, בארבע בבוקר, וכשהוא כבר 

כמעט מוכן, מגיעה אשתו, שתהיה הדמות הראשית בהצגה, ושואלת אותו: "לאן אתה 
הולך?" מאז המשפט הזה הפך לשנוא עלי, הוא מסמל בשבילי כלא, הגבלת חופש התנועה. 

חורה פעילה מאוד מבחינה מינית, אך השחקנית ששיחקה את אסתי, התברר לי, היתה ב
המערכה השניה נפתחת בזה, שהיא שוכבת לבד על המרפסת ומאוננת. בחזרות התברר לי 

מהר מאוד, שהיא לא יודעת מה לעשות, כי היא לא מאוננת, והיא בכלל לא יודעת, איך זה 
 אמור להראות. 

דמות, הדמות שהוא לעומת הרצון של השחקן להצליח במעשיו, כלומר בביצוע גילום ה
מגלם לא תמיד מצליחה במעשיה, וגם אם היא מצליחה, לקוח לה זמן והיא צריכה לנסות 
פעמים רבות, לפעמים. אחד התפקידים של הבמאי בהדרכת השחקנים הוא להוביל את 
השחקן בגילום הפעולה, ולפעמים הוא צריך לשים לדמות מכשולים ולשכנע את השחקן 

המכשולים, בפני השחקן, אלא בפני הדמות. אסור שהתסכול של  שהוא לא שם בפניו את
 הדמות יהפוך לתסכול של השחקן.
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של סדרות טלוויזיה  המוזיקה שהשתמשנו בה, היתה מורכבת בעיקר מקטעים
אמריקאיות, מה שתאם את טעמן של דמויות הנשים במחזה. זו מוזיקה לא משובחת 

 במיוחד, אבל זה היה מצחיק.
ת הקשה ביותר היתה בעצם הסיכון שלקחנו על עצמנו בבחירת המחזה. אבל ההתמודדו

המחזה מבקר בחריפות את שלטון הגברים בעיירת הפיתוח, ומי שהציגו את הביקורת הזו, 
עשרה. חששנו מאוד, איך תתקבל הביקורת הזו, בייחוד -היו שישה קיבוצניקים בני שמונה

על השישייה, שבה הוא האשים  תגר קרתלאור המאמר בעיתון שפרסם זמן קצר לפני כן א
לא הצגנו את ההצגה בבית שמש אלא בקיבוצים אותם בהתנשאות. מאז אני לא סובל אותו. 

שמש הגיעו תושבים רבים -שמהם באו ששת הש"שים. להצגה בקיבוץ צרעה בקרבת בית
מבית שמש, והם קיבלו את ההצגה בהבנה, אבל במבט לאחור אני חושב, שייתכן שהיה 

ויחד עם זאת: אך טבעי היה, מתוך כל מה שתיארתי עם לפגם בהצגה בקונסטלציה הזאת. ט
בשתי הפסקאות על הראליזם, שנציג בקיבוצים ולא בבית שמש. בקיבוצים היתה רלוונטיות 
להצגה הזו, בבית שמש לא. לא, כשהשחקנים באים מהקיבוצים. אבל כאן אני שוב מתחיל 

 .להתווכח עם נולה צ'ילטון...
פרט בשולי ההצגה אני רוצה להוסיף: בקיץ שבו היו החזרות האינטנסיביות ביותר, נפרדה 

ממני אשתי הראשונה, ואני עזבתי את הדירה ומצאתי מקלט אצל יאיר דלאל בשוק הכרמל, 
אביב. השחקנים לא ידעו כלום, אבל ההשקעה הרבה בחזרות הצילה אותי. עבודה היא -בתל

  צב נפשי קשה.התרופה הטובה ביותר למ
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 1994שמש -"מעגל הגיר הקווקזי" )ב.ברכט( בבית
 

 ברכט בתור תיאטרון עממי \ מסכות \ללכת על גדול 
 

עלילת המחזה עוקבת אחרי שני סיפורים המתרחשים במקביל: 
הסיפור של גרושה שמאמצת את יורש העצר, וסיפורו של אצדק, 

שנסיבות מיוחדות מאוד הופך מפקיד אנרכיסט לשופט בזמן 
המהפכה. הגורל מפגיש את שניהם, כשתמה תקופת המהפכה 
דרש ואשת המושל חוזרת לשלוט ומבקשת את בנה חזרה, ואצדק נ

 לשפוט בעניין.  
 

שמש כדי לעבוד עם תושבי העיירה עצמם. תיאטרון -כמה חודשים לאחר מכן חזרתי לבית
קהילתי. אבל אני לא חסיד של מתכון "שאיבת החומרים", והחלטתי ללכת על גדול, הכי 

 הורמו גבות רבות, אבל הצלחתי לשכנע את כל מרימי הגבות.  גדול: "מעגל הגיר הקווקזי".
מחזה מורכב מאוד, שדורש הרבה עבודת הכנה והחלטות קונצפטואליות רבות. יש בו זה 

עשר שחקנים. באורך מלא ההצגה אורכת חמש או שש -כמאה וחמישים דמויות, ולי היו אחד
 מה להוריד? מה להשאיר? שעות. 

צריך כמובן שאין ברירה, אלא להשאיר קודם כל את הקווים העיקריים של שתי העלילות. 
הראות את הסיכונים הגדולים שלוקחת על עצמה גרושה כדי לגדל את הילד, צריך להראות ל

את הנסיבות המיוחדות מאוד שמביאות את אצדק אל כס השופט. עד כמה שזה כאב לי, 
נאלצתי לוותר על הריב העמק כולו, על כמה וכמה תחנות במסעה של גרושה, וקיצצתי כמובן 

מארבעים דמויות,  ר, לפני ובמהלך החזרות, נשארתי עם יותאחרי כל הקיצוציםכל תמונה. 
 והצגה באורך שעתיים וחצי בערך. 

אחד הדברים המהנים בברכט, הוא החוויה של: מרגע לרגע. לא לשחק תוצאה, אלא 
להגיב מהרגע, ממה שקורה באותו הרגע, ומתוך מה שאתה יודע שתהיה התוצאה בסוף. 

 ראליסטי.-סופרבמובן הזה ברכט הוא 
נאמן לגישתו של ברכט, יצרנו מסכות גבס עבור כל הדמויות. לשחקנים לא היה נוח עם 

המסכות, אבל הם התרגלו. זה גם שיחרר אותם בגילום הדמויות, הם העזו יותר והגדילו את 
להקת השחקנים היתה מורכבת מבני גילאים שונים, מנערים בגיל תיכון ועד תנועות הגוף. 

במיוחד במקרה של אצדק ושאובה. את שים ויותר. גם זה לא תמיד היה פשוט, בני חמי
כך -שמש, ואת שאובה השוטר, שאחר-אצדק שיחק אשר פרץ, סגן מפקד מכבי אש של בית

הופך להיות משרת של אצדק שיחק בחור צעיר, שהיה צריך ללמוד לכבד השחקן המבוגר, 
  הצגה צבעונית, דינמית, חגיגה אמיתית!  אך לבסוף יצרנושהכבוד הזה גם היה חושב לו. 

בדרך כלל אני לא אומר לשחקנים היכן לעמוד, לאן ללכת, זה מתברר תוך כדי עבודה 
ונובע מהפעולה. אבל עם קבוצה גדולה של שחקנים, ובייחוד בתמונות "המוניות", כמו 

המהפכה בהתחלה, ומעגל הגיר בסוף, חייב הבמאי להחליט על ההעמדה. ככל שיש יותר 
 זמן, אפשר לנסות יותר דברים. 

קנית ששיחקה את גרושה, היתה מבוגרת הרבה יותר מדי, אבל היה קול דקיק השח
טיפוס עממי, אומנם הביא לבמה ששיחק את אצדק, אשר פרץ וגבוה, וזה התאים לדמות. 

מרוקאי ולא גרוזיני, אבל במסגרת אפקט ההזרה של ברכט התאימו ביטויים מרוקאים -עממי
-הזמרר, היה הפאתוס המהפכני של אצדק. מה שהיה לו קשה יותשהוא השחיל, בהחלט. 

המספר היה יוני ג'הסי שהוא כיום זמר יוצר מעניין, ואני רוצה לקוות, שההפקה הזו היתה 
 אבן בהתפתחות האומנותית שלו.

אחד התחומים שבהם השקעתי הרבה מאמץ בעבודה עם השחקנים, וכל פעם הפתיע 
וא הדיוק בהדגשת המילה הנכונה אותי מחדש כמה קשה העבודה הזו עבור השחקנים, ה

במשפט. בדרך כלל זה ברור מאליו, מה היא המילה המודגשת, אך יש מקרים שיש יותר 
מאפשרות אחת, וכל אפשרות נושאת משמעות אחרת. אם השחקן התקבע על אפשרות 
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-אחת, קשה לו לשנות את ההדגשה במשפט, ואילו אני לא יכולתי לסבול טעויות כאלה אף
 שמע לי כמו זיוף מכוער בנגינה של מוזיקאי. פעם, זה נ

בשלב האחרון של החזרות, כשמתחילים להריץ תמונות שלמות ואז גם את ההצגה כולה, 
צריך למצוא איזון בין מתן הערות תוך כדי המשחק לבין מתן הערות אחרי גמר ההרצה. אני 

נוטה לשבת ולרשום הערות, לפעמים הרבה מאוד הערות, ולתת אותן רק אחרי גמר החזרה, 
וק משהו תוך כדי המשחק, כדי שהשחקנים לא יישכחו שאני אבל צריך גם, מדי פעם, לצע

 נמצא שם. 
למד את המשתתפים על התכנים הפוליטיים תהיו לי ציפיות, שהעבודה על המחזה 

במקום זה, נאלצתי להתמודד  והאידיאולוגיים שלו, אבל זה לא עניין את השחקנים יותר מדי.
שק את הצלב, היא לא היתה עם זה, שלשחקנית ששיחקה את גרושה היתה בעיה לנ

נראה לי שהדבר מסוגלת, כיהודיה, לעשות את זה. )מאוחר יותר היא חזרה בתשובה.( 
 העיקרי שהם למדו, הוא ההישג שבהעלאת מחזה גדול, קלאסי, והם התמלאו, בצדק, גאווה.
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)בערבית  1995"דו"ח לאקדמיה" )פ.קפקא( בקהיר 
 ספרותית(

 
  \פיטר ברוק בירושלים  \קרן הלווציה  \השחקן המוכשר ביותר שהכרתי 

 
 

מונולוג של קוף מתורבת המספר על חמש השנים האחרונות, מאז 
 נחטף בג'ונגל, ועד שהפך למתורבת לכל דבר.

 
 

זו ההצגה היחידה ברשימה זו, שאני כותב עליה, אבל היא לא הוצגה בפני קהל. היו עוד 
כמה ניסיונות כאלה, לצערי, כמו הצגת היחיד "עינת", כמו ההצגה שעשיתי עם בוגרי הסמינר 

"קול ישראל ערבים זה לזה", כמו "ליל עצמאות של ישראל שפי" עם תלמידי סמינר 
היה יכול להיות מעניין לכתוב על העבודות  בתיאטרון הספריה."שכנים" הקיבוצים, כמו 

האלה, אבל המבחן האמיתי של התיאטרון הוא מול הקהל, ובלי קהל זהו אך ורק תהליך 
 לימודי, התנסות מעניינת אולי, אך לא תיאטרון.

תאר. אני לא זוכר איך ח'חברי המצרי הציע לי להעלות הצגה עם חברו השחקן אחמד מו
חברו על הסיפור הזה של קפקא, מה גם שלא היה קיים תרגום לערבית של הסיפור.  החלטנו

של אחמד תרגם אותו מאנגלית, ואני בדקתי את התרגום אל מול המקור הגרמני. כבר בשלב 
זה החלטנו שהשפה צריכה להיות ערבית ספרותית, שתדגיש את הפער בין קופיות הדמות 

צריך להחזיר את אחמד לקוף שממנו כולנו באנו.  אבל תחילה היה לבין השפה הגבוהה.
 העבודה הפיזית שהוא השקיע, היתה נהדרת. 

 בשלב השני, וגם במקביל, עבדנו על עיצוב הטקסט. 
הם ציפו ממני, שאני אוכל לגייס כספים, ואני באמת עשיתי מאמצים, פניתי לקרן 

HELVETIA יגיע בסוף מאי לירושלים , אך הם לא נתנו. לבסוף הגיע הידיעה, שפיטר ברוק
 ויערוך שם סדנה עם פלסטינים וישראלים, והחלטתי להפסיק את החזרות ולחזור לארץ.

 
  

  /http://abumidian.wordpress.com/hebrew/sipurim/kafka -"שחרור" 
  

http://abumidian.wordpress.com/hebrew/sipurim/kafka/
http://abumidian.wordpress.com/hebrew/sipurim/kafka/
http://abumidian.wordpress.com/hebrew/sipurim/kafka/
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צבי" -אותי" )ע"פ ר"ד ליינג( ב"בית"תגיד לי שאתה אוהב 
1995 

 
שוב: הקהל  \אתה באמת רוצה להיכנס לטירוף הזה?  \המחוייבות הטוטאלית  \חזרה לליינג 

 כחלק מהאירוע
עיבוד לכתבים של ליינג. זוג אוהבים, היא הולכת ומידרדרת לתוך 

 בור עמוק של שגעון, הוא מנסה להציל אותה. 
 

בהפקה זו חזרת לליינג. ליינג פירושו סחרחורת, ספיראלה המושכת מטה מטה, פנימה 
פנימה. גם עבורי, גם עבור השחקנים, היתה זו גם הפעם חווייה אינטנסיבית, ונדרשה 

מחוייבות טוטאלית. כל הזמן אתה ניצב מול השאלה המטרידה: אתה באמת רוצה להיכנס 
של החומר הדרמטי, ובמובן של מה שזה משחרר אצלך  לטירוף הזה? בשני המובנים: במובן

ואצל השותפים שלך לעשייה. גם הפעם הקהל היה שותף לאירוע. הפעם הכנסנו אותם בתור 
 אורחים למסיבת יום הולדת. 

 
 
  

 

"איתמר צייד החלומות" )ע"פ דוד גרוסמן( בפסטיבל 
   1996חיפה 

 
  \מלאכה  איך מעלימים את האוהל? \שיווק....  \קלילות! 

 
 
 

איתמר חולם על השד הכחול ומפחד נורא. אביו בונה איתו מלכודת, 
 שאיתו יוכל ללכוד אותו, לכשיופיע לו בחלום. 

 
זו למעשה ההצגה היחידה שביימתי עבור ילדים. אומנם עשיתי כמה מסיבות סיום, אבל 

 יל זה ולא בשביל זה.בזה לא אותו הדבר, ואני חושב, שאני לא טוב לא בש

 
 
 
 
 

 , גדרה1998אנדורה )מ. פריש( 
 

 מורן \ליהוק כפול בהשראת בורקהרד  \ שחזור פלייבק

 
מחזה מיוחד במינו, ראשון מסוגו בשפה הגרמנית אחרי מלחמת 

, המנסה להתמודד עם  - 1961הוא נכתב בשנת  –העולם השניה 
האשמה הגדולה של השואה. המדינה הקטנה אנדורה היא משל. 

המחזה מראה איך אנשים שמרניים, אך לא פשיסטיים, הולכים 
פעולה עם הזוועה ומידרדרים, בעיקר בגלל שהם מוגי לב, ומשתפים 

  הגדולה ביותר שידעה האנושות. 
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במחזה משולבים מונולוגים של כמה דמויות, שמוסרות עדות לאחר מעשה, כמו לפני בית 
מהמונולוגים האלה נולד הרעיון, שכל ההצגה תהיה שחזור של האירועים. דין שאינו נראה. 

שחזור. לא כל הדמויות יכלו כל המשתתפים ישבו לאורך כל ההצגה בשני צידי הבמה וצפו ב
להשתתף בשחזור, כי אנדרי, הסניורה והמורה נרצחו במהלך האירועים המתוארים, וברבלין 

ידי "שחקנים" שהובאו לצורך השחזור, -היתה משוגעת. לכן ארבעת התפקידים שוחקו על
וגם ישבו בצידי הבמה, אך הורגש שארבעתם לא שייכים לתושבי העיירה. ברבלין 

ית" גם ישבה בצידי הבמה וצפתה ושתקה. רק בתמונה האחרונה, אחרי "האמית
באמצע ההצגה תפקיד שלה בעצמה. ההקטסטרופה, היא פרצה פתאום לבמה ושיחקה את 

גם הודיע "השחקן" ששיחק את אנדרי, שהוא לא מסוגל להמשיך את התפקיד והעביר אותו 
 ל"שחקן" אחר, והקהל יצא להפסקה.  

התאימה מאוד לקבוצה של תלמידים, שאינם שחקנים, בדיוק כפי הקונצפציה הזאת 
שתושבי העיירה המשחקים את עצמם בשחזור האירועים, אינם שחקנים. שאבתי מהניסיון 

הרב שלי שצברתי עד אז בהופעות פלייבק שהשתתפתי בהן, וההצגה היתה ערבוב בין 
 ידי-וחלק משוחקים עלפסיכודרמה לפלייבק, כאשר חלק מהמעורבים משחקים את עצמם, 

השראה להחלפת השחקן הראשי ולאופן שזה נעשה, קיבלתי מתקליט, שליווה האחרים. את 
בגלל  את ילדותי, הפקה מוזיקלית של סיפור יוסף ואחיו, בהלחנת פאול בורקהרד.

 הקונצפציה הזו של השחזור, לא השתמשתי בהצגה הזו במוזיקה בכלל. 
נחיה של קול שבקע מהרמקול, והמשתתפים את השחזור עשו המשתתפים תוך ה

שם בכיוון הקהל. כך היה ברור, לאורך כל ההצגה, -השתתפו אליו כאל שופט, שנמצא אי
הקהל צפה בשחזור יחד שכל דבר על הבמה מתרחש למען מי שנמצא היכן שיושב הקהל. 

, תחראברמה עם תושבי העיירה שעל הבמה, אך היה כמובן פחות מעורב. הוא היה מעורב 
כי רובם הכירו אישית את השחקנים ששיחקו את תושבי העיירה. אני חושב, שהצלחתי לקרב 

למסר האוניברסאלי של המחזה, שלא מכוון להאשמה נגד הנאצים  את הקהל בצורה הזו
אדם מן השורה הופכים, מתוך פחד ודעות -הרעים, אלא מנסה לפענח, איך קורה, שבני

 ול לקרות בכל מקום בעולם. קדומות, לשותפים, וכך זה יכ
לאורך ההצגה בשקט על הבמה, מבלי שתשתתף  כאמור, "ברבלין האמיתית" ישבה

בשחזור, כמי שהאירועים פגעו בנפשה בצורה קטלנית. לא הצלחתי להוציא מהשחקנית 
תוצאות משביעות רצון לאורך החזרות, מה היא אמורה לעשות לאורך כל ההצגה, וחששתי, 

רתקת שהיא לא תעמוד במשימה. פתאום, בהצגת הבכורה, היא נכנסה לתפקיד והיתה מ
 בתפקיד שלה, ללא מילים, עד להתפרצות הסופית בתמונה האחרונה.  
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 1998"מקום קדוש" )אורי שני ובורהאן שריידי( ברהט, 
 )בערבית ובעברית(

 
 מקום קדוש? \הפנטזיה של התלמידים  \ערבית -ניסיון ראשון בהצגה עברית

 
 

שלהם. אותו מקום מקודש לבני קהילות שונות כקבר של הקדוש 
שני זקנים מספרים שני סיפורים שונים על שני אנשים שונים שאמורים 

להיות קבורים באותו מקום. המשותף לשני הסיפורים: סיפור אהבה 
 ערבי.-יהודי

 
עם בימוי של הצגה בעברית  אחרי החזרה שלי ממצרים היתה זו ההתנסות הראשונה שלי

את  .שותף-עולה בבימוי עם במאיובערבית, וגם ההתנסות הראשונה שלי עם שיתוף פ
במשך יותר העבודה הזו עשינו במסגרת "ילדי שלום", עם נערים ונערות מקריית גת ורהט. 

 .כך לחזרות-, שהוקדשו תחילה לגיבוש הקבוצה ואחרפגישות 40-כמשמונה חודשים ערכנו 
אחת !! בת של דבר גת נשארה בסופו -תלמידים שנבחנו בתחילת הפרויקט בקרית 35תוך מ

מספר המשתתפים מהצד של . אלו, מהם נשארו שתי בנות-במהלך הפרויקט הצטרפו עוד אי
שיתוף  זיק כמעט.הלא שרהט היה מוצלח, אומנם גם שם הייתה תחלופה, אך בקצב 

היה מתחת לכל ביקורת. זה כולל את רכזת בקרית גת הספר "שלאון" -הפעולה מצד בית
התלמידים מקרית גת  זת שכבת י' ואת מנהל בית הספר.פרויקט "מחוייבות אישית", את רכ

השתתפו בפרויקט במסגרת "מחוייבות אישית", בזמן שתלמידים אחרים באותה שכבת גיל 
עשו דברים אחרים, שהם התחייבו אליהם. כלומר, לא היתה זו השתתפות לגמרי 

נחנו גת הייתה תחושה גוברת והולכת שא-אצל הורי המשתתפים מקריתהתנדבותית. 
 חוטפים להם את ילדיהם.

מחזה נכתב אחרי פגישות עם התלמידים, בהן הם כתבו ושיחקו את הבסיס לשני ה
הסיפורים המרכזיים. הרעיון לסיפור המסגרת בא מבורהאן, ואני כתבתי את רוב רובו של 

  המחזה. לדעתי המחזה הוא התוצאה הטובה ביותר של הסדנא הזאת.
להשיג אותו היה אפשר -איתו לא ידע מספיק טוב עברית, איהתפאורן שהומלץ לי לעבוד 

  בטלפון, והוא התנגד לעצב את התפאורה שביקשנו ממנו.
מצידם, עד לבוא שלב החזרות,  שיתוף הפעולה עם "תעשיידע" היה מצויין ונדיב ביותר

לל שבו נזקקנו לשעות חזרות שהמקום לא היה יכול להעניק לנו. חוץ מזה הם כעסו עלינו בג
  פגישה אחת, שעזבנו את המקום מלוכלך ומבולגן ביותר.

הייתה במידה הנכונה ובצורה הנכונה, חוץ  ת "ילדי שלום"מעורבות האחראים עלינו בעמות
 שבוע לשם חזרות אינטנסיביות ובפישור ביני לבין בורהאן.-מאשר בשתי נקודות: בארגון סוף

ידה מספקת כל שלב הסדנא, לאחר מכן הלך שיתוף הפעולה ביני לבין בורהאן היה חיובי במ
הוא הצהיר כבר בשלב מוקדם, שהוא לא מתכוון להשקיע  והדרדר והגיע לשפל המדרגה.

מעבר למידת התשלום שהוא מקבל, והוא גם נהג כך. אני לא יכולתי לסבול את זה, כי אומנם 
אני עושה את טענותיו הוא צודקות, אבל הגישה שלי אמרה, שאם החלטתי לעשות את זה, 

נו וגם במרכיבי ילגורם המממן היה במקרה הזה תפקיד מכריע ביחסים בינזה, ויהי מה. 
בימים האחרונים, שבהם גם אני וגם בורהאן היינו נוכחים, לא התווכחתי איתו הפקה נוספים. 

המוטיבציה של התלמידים לעבודה  על שום דבר וויתרתי על כמעט כל השקפה שונה שלי.
עד יום לפני ההצגה לא היה עדיין  נמוכה מאוד, ביחוד בשלב הסופי, הקשה, המכריע.הייתה 

כמו כן הכביד עלי מאוד המרחק שנאלצתי לעשות בכל פעם,  ברור, מי משתתף בהצגה.
טייפ ואת -פרצו לי לאוטו וגנבו לי רדיו, ברהט, יומיים לפני ההצגהמביתי, למקום המפגש. 

זה כמובן לא שיפר את המצב הרוח  גנבו לי פנס קוורץ. הדיסק של ההצגה. אחרי ההצגה
ההזמנות להצגה מביישות את הנייר, הן מבחינת התאריך, שהם הודפסו, והן מבחינת שלי. 

 איך הן נראו.
המחזה כלל תמונות בסגנון תיאטרון צללים, זאת מתוך השקפה שלי של תיאטרון 

האומנות האירופית הזו לכאן.  סינקרטי, ששואב מהמסורת המקומית ולא רק מייבא את



15 
 

התקיימה הצגה אחת בלבד, ברהט, לאחר התלבטויות קשות, שהתנהלו בצורה לא לבסוף 
גת ורכזת השכבה -להצגה הגיעו חוץ מתלמידי בית הספר ברהט גם תלמידים מקרית תקינה.

  השחקנים התרגשו מאוד לפני ההצגה, וזאת תוצאה חיובית. ורכזת "מחוייבות אישית".
השיר "זאת אני הרוח" לא  בהצגה לא השתמשו בצלליות שהוכנו ולא שוחקו תמונות הצללית.

המוזיקה הייתה  ליות ולא מספקות.אהתלבושות היו מינימ הושר, אלא רק הושמע ברקע.
אורך ההצגה היה בקושי חצי שעה. היו חסרים תמונות הצללית, שני  המשחק היה רע. טובה.

ידי בורהאן והריקוד בסוף בגלל ריב בין השחקנים, ריב ששם ללעג -חצאי סצנות, שנחתכו על
  את כל המסר של ההצגה.

  שמחים שזה נגמר.היינו מרוצים מההצגה, חלק פחות, וכולנו היו חלק מהתלמידים 
הגעתי למסקנות עגומות למדי, שהיוו תשתית למחשבות שלי לקראת פרויקט "נמשים": 

אם רוצים לצמצם את  -יהודים אין אינטרס גדול בשיתוף הפעולה עם הצד הערבי. או ל
לאוכלוסייה של "שלאון" אין אינטרס גדול בשיתוף פעולה עם האוכלוסייה של  -המסקנה 

להתאמץ ולמצוא דרכים לעורר בהם עניין. בלי חשיבה מוקדמת כזאת אין היה צריך רהט. 
במאים לביים הצגה, בלי שיגדירו במדוייק את התפקיד  אפשר לתת לשני-אי טעם להתחיל.

  של כל אחד.
 
 

  

 2000"ויהי בעת ההיא" )אורי שני(, מרכז נורית קציר, 
 

  ארט-שימוש בווידאו \אחדות בין שלוש מערכות שמאות שנים מפרידות ביניהן  \מחזה שלי 
 
 

שלושה סיפורים תנ"כיים, שיש כמה קישורים בין שלושתם: יהודה 
ותמר הם אב ואם לבועז, שהינו, יחד עם רות, אב ואם לדוד, אבי 

שבע. בשלושת הסיפורים ניצבת -השושלת המושלת, יחד עם בת
אישה חלשה בהרבה מול גבר, ויכולה לו. במחזה שלי מתרחשים 

 .  2100-, ו2000, 1800הסיפורים בשנת 
 

ריי. וגושתי שחקניות, לחוג דרמה באזור מאת המחזה הזה כתבתי במקור לשני שחקנים 
היו לי מספיק תפקידים כשהצעתי לביים אותו עם קבוצה גדולה של שחקנים ושחקניות, 
ה או ארבעה תפקידים, שלכולם, אך האפקט המיוחד שקיים, כאשר שחקן אחד עושה שלו

 כבר לא היה קיים.
התרגשות מיוחדת היתה מלווה בבימוי של מחזה שבעצמי כתבתי אותו, דבר שלמעשה 

 למה לא! –אני לא מתלהב ממנו, אבל בתור התנסות 
אחדות בין שלוש אחד האתגרים, גם לאור העובדה שציינתי כרגע, היה: איך ליצור 

דג'יו מתוך אחד האמצעים היה יצירה מוזיקלית, הא ?מערכות שמאות שנים מפרידות ביניהן
של מוצארט. במערכה הראשונה הכנסתי אותו בביצוע  23הקונצ'רטו לפסנתר מס' 

, במערכה השניה בפסנתר סולו, Hughes de Coursonשל  Mozart In Egyptשבתקליט 
יצירות נוספות הלחינה שניגנתי בעצמי, ובמערכה השלישית עשיתי לו עיבוד אלקטרוני. 

לצערי אין לי העתק של הדיסק שיצרנו, קסטים תנ"כיים, אבל מיכל, בייחוד שני שירים על ט
כי מנהלת המרכז שבו עשינו את ההצגה, שרה נורמן האגדית, לקחה את הדיסק ולא 

 הרשתה לי לעשות לעצמי העתק. אני לא יודע איך הסכמתי לזה!
בתוך המערכה השלישית שילבתי פרסומות עתידניות שהוקרנו בין התמונות על מסך 

אחורי. זה היה משעשע מאוד, אבל שירת במיוחד את המעבר התקופתי. איני מרבה 
להשתמש בטכנולוגיה מודרנית בהצגות, לא מתוך התנגדות, אלא כדי לא להיות תלוי בזה, 

 ורק בתנאי שנעשו מספיק חזרות כדי לוודא שזה גם יפעל בזמן ההצגה.
מדוכאים אפשרות לגבור על אפשריים יש ל-רציתי להראות שגם בתנאים כמעט בלתי

המדכאים, אם כי הפתרון המוצג במחזה הזה שלוש פעמים הוא פתרון פרטני, ולא פתרון 
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כולל, עבור כלל המדוכאים, אלא רק פתרון במסגרת "מוביליות אינדיווידואלית", כפי של 
פרויקט וזו בעיה שעסקתי בה בהרחבה מאוחר יותר במסגרת , ובראון טרנרמכנים זאת 

 . תיאטרון פורוםנמשי"ם ובעיסוק שלי ב
 
  

 הנה התוכניה של ההצגה:
 שאלות לבמאי

 
 למה עניין אותך לעסוק בסיפורים תנ"כיים? -
   

 התנ"ך עבורי איננו ספר קדוש. הוא ספר כמו כל ספר אחר. מה שמיוחד בו, שהספרות 
 להתייחס הזאת הפכה לבסיס למיתולוגיה ואף להיסטוריה, ולכן אני לא יכול שלא 

 הוא יצירה  -אליו, רק בגלל שאני לא דתי. אבל מעבר לחובה הזאת: מבחינה ספרותית 
 גאונית, וזה פשוט כיף!

  -חוץ מזה היה גם חיפוש של: מה אפשר לעשות עם הטקסט הזה על הבמה?  אפשר 
                              ?RAPלשיר אותו בקצב  -לדוגמא 

     
 ים האלה דווקא?                     למה שלושת הסיפור

         
 שלושת הסיפורים האלה הם מיוחדים מכמה בחינות. קודם כל יש לדמויות הנשיות 

 שבע אני -בסיפורים האלה תפקיד מרכזי, לפחות לתמר, לנעמי ולרות. במקרה של בת
 זה שנתתי לה את התפקיד המוביל, כדי להוציא אותה מדמות הכבשה המסכנה. שנית, 

 בשלושת הסיפורים מדובר באלמנה שצריכה להתמודד עם גבר חזק ממנה מבחינת מעמד 
 חברתי. שלושה מהאלמנות מצליחות, מנגד עומדת נעמי, שמפסידה. שלישית, הסיפורים 

 המקוממת של יהודה, בועז ודוד סיבות חברתיות שייכים לשושלת אחת. להתנהגות הגברית 
 ספציפיות, אך יש גם רושם, שהיא כמו עוברת בירושה מדור לדור.

 
 אחרי הספירה? זה הבדל   1800, 2000, 2100למה העברת את הסיפורים לשנים  -

 של שלושת אלפים ומאה שנים!!
   

 ית לפיד עם סיפור נכון, נכון. אגב, אני לא הראשון. עשתה את זה לדוגמא שולמ
 . 20-אברהם, שרה והגר, כשהיא העבירה אותו לשנות השלושים של המאה ה

 אבל לענייננו: לפי המקור בועז הוא דור שביעי ליהודה, דוד דור עשירי. בהיסטוריה 
 מחשבים בממוצע שלושה דורות למאה שנים. המערכה הראשונה נקראת "השבט", השניה 

 לא  -אני מוכרח להודות, שאני פוחד מהעתיד  -עכשיו "הכפר", השלישית "העיר". 
 מבחינה אישית, אלא מה יקרה לאנושות, ובעיקר לאנשים שיחיו בחבל ארץ זה. התחזיות 

 שבע מבטא את זה.-כך ורודות, והסיפור המזעזע של דוד ובת-שלי לא  כל
 אבל אני גם לא מרוצה מההווה ומהעבר...             

 
 , שבעצם שום דבר לא השתנה? אין חדש תחת השמש? האם זאת אומרת -
 

 לא, לא, בכלל לא נכון. המון דברים השתנו. לפני שלושת אלפים ומאתיים שנים 
, internet-המציאו את הברזל, זאת הייתה מהפכה אדירה. לפני שמונה שנים המציאו את ה

 ומהפכות חברתיות כמו המהפכה הצרפתית, ששום דבר לא נשאר מאז 
 שהיה במשך אלפי שנים מבחינת יחסי אנוש, וכו' וכו'. אבל ביננו... בתחום  כמו

 החשוב ביותר: בין גבר ואשה, לא השתנו הרבה דברים. היחסים בין גבר לאשה הם 
 קודם כל ביולוגיים, ובזווית ראיה ביולוגית כמה אלפי שנים לא ממש משנים הרבה...

 
 איך עובדים על תקופה עתידית?   -
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 : (כן, יש "מקצוע" כזה!)אני רוצה לצטט שני עתידנים 
 דב: "בעיני דור העתיד השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת ומיסטיקה -ד"ר יואב בן

 הוא מובן מאליו."
 תעשייתית, -\ד"ר אשר עידן: "כיום יש שתי מגמות של עתידנות: האחת, מודרנית

א המשכו של העבר הקרוב, וההתפתחות פי עקרון הרציפות. העתיד הו-הפועלת על
 מתבססת 

 מודרנית, אשר מתבססת על תורת -טעל קדמה ואבולוציה. לעומתה, קיימת עתידנות פוס
 רציפות. לפי גישה זו, העתיד הוא משהו חדש שחלקים ממנו הם המשך של העבר, -האי

 חלקים אחרים חדשים לגמרי, וחלקים אחרים הן חזרה אל העבר הרחוק." 
 מודרניסטית ומתוך פחדי העתיד שלי החלטתי, שבעוד מאה תהיה -מתוך התפיסה הפוסט

 טכנולוגיה מאוד משוכללת, שמשרתת בעיקר את המעמד השליט, ומצד שני מדינת הלכה 
 יכול במיוחד!-עם מלך בראשה. על רקע הטכנולוגיה המפותחת בולטת בעיתו של דוד הכל

 
 או של מישהו אחר?     מה עדיף: לביים מחזה שלך  -     

 
 יש יתרונות לזה ולזה. היתרון בלביים מחזה שלך הוא בכך, שאתה יודע על בטוח 

 למה התכוון המחזאי... היתרון בלביים מחזה של מישהו אחר הוא בכך,  (בדרך כלל)
 שאתה והשחקנים ביחד מנסים לגלות ארץ לא נודעת וליישב אותה. אבל האמת היא שזה 

 המחזה הזה, שאני כתבתי בעצמי! נכון גם לגבי
 

 
 
 

 בגרויות י"א שונות 
 

בכיתה י"א נדרשים תלמידים הלומדים במגמת תיאטרון להגיש סצנה, מונולוג או דיאלוג, 
 ולא פעם ביימתי מתוך שלל הקטעים הצגה בעלת רצף כלשהו.

התנסיתי בזה בפעם הראשונה, ב"אלון" ברמת השרון. בהצגה שיצרתי שכבו  1994בשנת 
כל הדמויות על הרצפה כמתים, ובתחילת ההצגה הם קמו לתחייה, למשך ההצגה, כדי לחזור 

טה מ"הנפש -לעולם המתים בסופה. פעם בחרה אחת התלמידות את מונולוג הסיום של שן
ההצגה ילוו שלושה אלים סיניים, פוגשים דמות אחר  הטובה מסצ'ואן", והחלטתי שאת כל

 טה. -דמות ולא מוצאים נפש טובה ולבסוף פוגשים את שן
פעם קראתי לערב "כי עדיין אכפת לי", שורה מתוך דיאלוג בין שני תלמידים, שבו מחזאית 

 יוצרת דמות של חייל, ולצורך ההצגה שלנו היא יוצרת את כל הדמויות האחרות גם. 
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 2002דייר משנה, הצגת פורום, נווה שלום 
 

  \ניסיון ראשון עם תיאטרון פורום 

דני מגיע לביתה של מאיה, לאחר שזרקו אותו מהדירה. הם זוג 

מזה כמה חודשים, אבל עכשיו הגיע הזמן, שדני יאמר את האמת: 

הוא לא דני אלא אחמד. מאיה זורקת אותו מהבית, כי הוא שיקר 

 שזה בגלל שהוא ערבי.לה, הוא בטוח, 

 

באוקטובר היו הימים הדרמטיות  26עד  24ההצגה השניה שלנו הייתה בסגנון פורום. הימים 

באוקטובר, שהיא  24-". א'ב' אמרה לי ביום שישי הشيمביותר עד כה של פרויקט "נמ

שוקלת לעזוב. הייתי מופתע מאוד, כי הרי היא הייתה מקור הרעיון והכוח המניע של כל 

הפרויקט! אבל לא יכולתי להתייחס ברצינות להודעה זו, כי באותו יום עשינו חזרות 

ההצגה ביום ראשון, מרוכזות לקראת ההצגה שלנו ביום ראשון בנווה שלום. מבחינתי, 

חודשיים אחרי כניסת הבנות לדירה, היתה התחלה של התוכן האמיתי של הפרויקט. 

מאוחר, אבל לא מאוחר מדי. האיחור בא בעיקר מסיבה טכנית: תקופת החגים. אבל 

העיכוב הזה חיבל קשות בתחושת החיוניות של הבנות, כי הן לא עשו הרבה עד אז. אני 

ץ בחזרות לקראת ההצגה הזו. ביום ראשון הופענו בנווה השקעתי אם כן הרבה מר

שלום, בפני תלמידים משני בתי ספר, אחד ערבי, אחד עברי, מכיתות י"א נדמה לי. מה 

כך כאן. המלווים המבוגרים טענו, -שהיה מוצלח מאוד בפסטיבל אקטיביזם, לא הצליח כל

מהם. אני לא חושב, שזאת שירינו מעל הראשים שלהם, והם לא הבינו, מה אנחנו רוצים 

הבעיה. לא נתנו לנו מספיק זמן. ההצגה עצמה לקחה כמעט את כל הזמן שהוקצב לנו, 

ולא היה לנו כמעט זמן, להפעיל את הקהל. לכן הם לא הספיקו ממש להתעורר. אבל לא 

הייתה תחושת כשלון. להיפך. הייתה בסך הכל תחושה טובה, רק שידענו, שמכאן אנחנו 

יחה מסכמת, שיחת פרידה מא'ב'! גם יונתן בא, ובחלק מהשיחה אני נשארתי הולכים לש

 בחוץ, כדי לבדוק מה החלק שלי, בכשלון. 

 
 

 2005, 2003"בואו נשתף פעולה", פסטיבל אקטיביזם, 
 )בערבית ובעברית(

 
  \ תיאטרון פורוםשני בניסיון 

 סיפורו של עאבד, אותו בעל הבית שלו רוצה להוציא מהדירה, אם

הוא לא ישלם עד מחר את שכר הדירה, אותו הוא שילם כבר 

חודשיים. עאבד מסביר לבעל הבית, שמשרד הביטחון סגר את 

ברד,אבל הוא בשלו: "עד עכשיו ריחמתי עליך, אבל הרחמים נגמרו. 

 אני ארחם." –תשלם 

ל מדובר בשתי הפקות שונות של אותו מחזה, עם קבוצת שחקנים שונה, בתנאים שונים, אב

 אני אכתוב על שניהם באותו הפרק.
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עאבד הולך תחילה למפעיל שלו מהשב"כ, משם למעסיק יהודי, ששונא ערבים, במיוחד 

משתפי פעולה )"אתה יודע, מה אבא שלי והחברים שלו מהאצ"ל היו עושים למשתפי פעולה 

לא כמוך??!!!"(, משם למעסיק ערבי ישראלי, בעל בית דפוס, ש ואמנם מדפיס רק, מה ש

מרגיז את הממשלה, כי אחרת סוגרים לו את העסק, אבל גם מגדף את עאבד כבוגד ורוצח, 

ולבסוף אל אהובתו היהודיה השמאלנית, שמבקשת ממנו להתלוות אליו בשבת לבידיה, כדי 

לעזור לבנות שם מחדש בית, שהצבא פוצץ. בפניה עאבד יורד על הברכיים ומתוודה על 

 אך היא לא סולחת.מעשיו בעבר, מבקש מחילה, 

, 2003כאן הכדור עבר לידי הקהל, בפעם הראשונה בפסטיבל אקטיביזם ביער עופר בשנת 

 . 2005ושוב, כעבור שנתיים, בפסטיבל אקטיביזם בלב העיר לוד, בשנת 

 

  

היה תיאטרון פורום, סגנון  נומשמעי, כיוון שסגנו-דוהוא "בואו נשתף פעולה",  שם המחזה

והקהל ממשיך את  שפיתח אוגוסטו בואל הבריזילאי, שבו הלהקה מציגה חלק מהמחזה,

ההצגה. אפשרות אחרת באותו סגנון זה לשחק את כל המחזה, ולאחר מכן לשחק אותו שוב, 

 .אחרתאבל לעצור אותו באמצע, ולתת לקהל אפשרות להמשיך אותו 

מתוכן המחזה, שעוסק במשתפי פעולה פלסטיניים, ששוכנו אחרי יה נבעה יהמשמעות השנ

בישובים ערביים בישראל, בעיקר בערים המעורבות עכו, חיפה, רמלה,לוד ויפו.  1993

משתפי פעולה ע  ם  4000-5000ברמלה בלבד, וזו מעניינת אותנו במיוחד כמובן, חיים כיום 

 ם ושונאת אותם.משפחותיהם בתוך אוכלוסיה, שדוחה אותם, מנדה אות

טענו, שלא שמענו מספיק על המניעים של עאבד לשתף כשהעברתי את הכדור לקהל,  

פעולה. על אף שזה לא קידם את העלילה בעיניי, העליתי את האיש הצעיר, שרצה לדעת 

יותר על המניעים, על הבמה, כי האחרים היו עסוקים בוויכוח פוליטי. עאבד סיפר לאיש 

עבודתו, וסיפר לו, שילדיו הולכים לבית ספר יהודי, כי הערבים שונאים  הצעיר באוטובוס על

אותם. עכשיו באה הצעה, איך לקדם את העלילה: עאבד מקבל ביקור מהמחתרת 

הפלסטינית, שדורש ממנו, לרצוח את המפעיל שלו מהשב"כ, אחרת "יטפלו" בהורים שלו. 

אם כי סצנה זו הייתה משוחקת  שוב איש צעיר מהקהל שיחק את "המחבל" בצורה מושלמת,

בעברית, כי השחקן מהקהל לא דובר ערבית. בסוף הוא נתן לעאבד מספר טלפון, לשם עליו 

 לצלצל תוך שעתיים ולדווח על החלטתו.

צופים אחרים רצו לדעת יותר על סבלם של ילדיו של עאבד, בעצם, הם טענו, הם לא 

 פשע.מתעניינים בכלל בעאבד, אלא בילדים חפים מכל 

של עאבד עם בנו של שמעון הגזען מהפיצוחיה, שלא רצה להעסיק  14-ראינו את בנו בן ה

את עאבד, סצנה שהבליטה, איך מוכים הילדים בצרות וסיבוכים, שמהם הם עצמם לא 

 מבינים הכי הרבה.

עכשיו הגיע זמן, לסיים את המחזה, הכרזתי על סצנה אחרונה. היו כאלה, שטענו, שלעאבד 

ירה אחרת, מאשר למסור למפעיל מהשב"כ את מספר הטלפון ולשלם עם הכסף אין בר

שייקבל בעבור זה את שכר הדירה, אחרים סברו, שאולי, עאבד יהרוג את המפעיל, כדי 
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"לחזור בתשובה". השארנו למוחמד, ששיחק את עאבד, את הברירה, הוא נכנס למשרד של 

 תו."בועז" השב"כניק, ולאחר מאבק קצר הוא רצח או

 איתיחאד".-המחזה התקבל יפה מאוד בקהל, גם ראיינו וצילמו אותנו מעיתון "אל

 דברי אחת השחקניות:

בפעם הראשונה שאורי גילגל את השמועה שייתכן ונופיע בפסטיבל האקטיביזם בכרמל, 

התחילה להיווצר בראשי תמונה של קומונת שחקנים אמיתית, ושנת השירות כבר לא נראתה 

 או פנטזיה.כחלום רחוק 

כאשר פרסמנו את ההצגה בפסטיבל, תלינו שלטים וחילקנו פליירים, קיבלנו תגובות חמות 

ומעודדות. התעניינות האנשים וההתלהבות מצידם לגבי הפרויקט "נמשים" נתנו הרגשה 

טובה, שיש עם מי לדבר, ותקווה שמטרתנו להפגיש בין יהודים וערבים במסגרת תיאטרון 

 נוסף ואפשרי לקראת חיי שכנות טובים יותר. ואומנות היא צעד

כך, מופע שיעמוד בסטנדרטים גבוהים גם -בהתחלה קצת חששתי להרים מופע בזמן קצר כל

מבחינת תוכן וגם מבחינת צור, כדי שנוכל להציגו מול קהל זר. אולי בכלל לא ייתייחסו אלינו 

 ה היתה מפליאה ומעודדת.ברצינות, אחרי הכל אנחנו קבוצה של שחקנים צעירים, והתוצא

הדבר שהדהים אותי ביותר היה הנכונות של באי הפסטיבל להקשיב. להקשיב לכל אדם 

 שביקש להשמיע דעותיו ורעיונותיו. הפתיחות וההשתתפות היו מעל ומעבר לכל ציפיותיי.

ההצגה היתה מעין תיאטרון פורום. מספר סצנות קצרות הוכנו מראש ונועדו לתת רקע 

מתוך הסצינות עלתה דילמה בנושא הטעון של משתפי הפעולה, והמיקרופון הופנה לתרחיש. 

 לקהל שהתבקש להביע דעתו ולבחור ולבנות את התקדמות העלילה. 

למרות שבדיעבד מספר הצופים/משתתפים נחשב מועט, אני לפחות הרגשתי שהיה זה קהל 

בדיון בבניית התמונות  –ילות בלתי רגיל. האנשים היו כל כך פתוחים ונכונים לקחת חלק בפע

הבאות ואפילו במשחק. מתוך ההצגה, או ניתן לומר: הפעילות, הועלתה הדילמה הפנימית 

הקשה של משתפי פעולה, אל מול יחסי הסביבה אליהם. המניעים שלהם, השיקולים, 

 הבעיות בהן נתקלים, בין אם מתוך בחירה או חוסר ברירה.

התגובות של הקהל המעורב בו ישבו ערבים ויהודים ביחד. היה לי מאוד מעניין לשמוע את 

לסיום, אני חושבת שהפסטיבל נתן דחיפה גדולה למוטיבציה שלי ולאמונה בפרויקט 

ובחשיבותו, ועם זאת, בזכות אופיו והבאים אליו, היתה זו הופעה אל מול קרקע בשלה ואוזן 

תוף פעולה והבנה, כך שזהו קשבת, כך שבהמשך פעילותנו סביר להניח שניתקל בפחות שי

 רק צעד ראשון בעבודתנו.

ישנו משפט שאומר, שאין זו חוכמה לזרוע זרעים בקרקע חרושה, אך ראשית יש לחרוש 

חרושה תתקל מטרתנו להביא למודעות ופתיחות באבנים -אותה. ובהחלט ייתכן, שבקרקע לא

 ומכשולים,

 ( ☺-אבל עם אמונה, רצון טוב )וקצת כסף ... 
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 אין זו אגדה.      

 רעות בן שלמה

 מעורב ופעיל: –צופה  למקצועית ש-והנה ביקורת תיאטרון לא

 תאטרון אחר בכרמל
  

האם אי פעם הלכתם להצגה בתאטרון כלשהי שהעלילה, המשחק, הבימוי לא 

מצא חן בעינכם או כל דבר אחר היה נראה לכם חסר או לא מושלם, וחשבתם 

מביימים את ההצגה, זה היה הרבה יותר שאם אתם הייתם משחקים או 

מוצלח ולא הייתם יוצאים בהרגשה של החמצה. או שאולי הייתם חושבים, 

שאם אתם הייתם לוקחים חלק בהצגה הדברים היו נראים יותר מוצלחים 

 ואפילו מושלמים?

 זה קורה לכם. נכון?

היה לי לי הרבה פעמים זה קורה, ויכול להיות שאני אדם ביקורתי מטבעי. אך 

מקרה אחד שבאמת הרגשתי אחרת בהצגה שמלבד כמה סצינות אחדות 

בתחילת ההצגה שלא היו מתוכננות בקפידה הרגשתי ממש חלק מההצגה 

שהזכירה לי באמת את האמרה של שקספיר: "כל העולם הוא במה ואנחנו 

 השחקנים".

ההצגה עליה אני מדבר התקיימה ביער הכרמל בפסטיבל אקטיביזם שאורגן 

במלואו ע"י עמותת פעולה ירוקה שהינה עמותה שפועלת להגנה על האיכות 

הסביבה תוך כדי הנחלת הרעיון של הפעולה הישירה לשינוי חברתי ולקיום 

 חברה צודקת תוך כבוד והגנה על הסביבה שאנו חיים בה.

קיום -ההצגה המדוברת הייתה של חבורת נערים ערבים ויהודים שעוסקת בדו

ה בצוותא בתחום התיאטרון. הם מנסים להקים קומונה ערבית תוך כדי עבוד

יהודית שתלמד ותפעל ביחד ברמלה, שהינה עיר מעורבת בה גרים יהודים 

וערבים כאחד, להחדרת הרעיון של תאטרון אחר, זאת אומרת תאטרון שכל 

אחד מאתנו יכול אם ירצה לקחת בו חלק בפיתוח כשרונותיו בתחום התאטרון 

 ופה/ מבקר מהצד או שחקן מבפנים.בין אם זה צ

נושא ההצגה שהעלו חברי הקבוצה היה נושא פרובוקטיבי וטעון רגשות של 

כל המשתתפים והקהל והוא נושא: משתפי הפעולה הפלסטינים שהובאו  ע"י 

המדינה לגור בתחום הקו הירוק במדינת ישראל בעיקר בערים מעורבות כמו 

 רמלה, לוד ויפו.

הצגה היה העלאת כמה סצינות ע"י חברי הקבוצה החלק הראשון של ה

שהמחישו תוך כדי משחק את הקושי של אחד המשתפים, בשם עבד, 

להשתלב בחברה הישראלית היהודית והערבית כאחד. ובשלב מסוים 

הופסקה ההצגה באופן דרמטי ע"י מנחה הקבוצה והועבר הדיון לצופים 

וליטי שיתפתח בעניין היה להעלאת רעיונות להמשך ההצגה . כמובן שדיון פ



22 
 

בלתי נמנע, ומאוחר יותר הצופים התבקשו לקבוע את הסצינות הבאות ואף 

 חלקם התנדב ברצון בלקחת חלק במשחק ביחד עם חברי הקבוצה.

מיקה הקבוצתית שהתפתחה הייתה מאד מעניינת, המשך ההצגה הלא אהדינ

כלל ואף העלה צפוי שנקבע ע"י הצופים ביחד עם חברי הקבוצה היה יוצא מה

הרבה שאלות ביקורת וחומר מחשבה על כל הנושא במיוחד כשבסיום, שהוא 

למעשה התחלה של הצגה אחרת, עבד המשת"פ בהצגה רוצח את מפקדו 

 הישראלי.....

 נו מה תגידו........ העולם הוא הצגה ואנחנו השחקנים אה? 

 ריאש-צאלח אבו

עם  בד שחרר את עצמו משיתוף הפעולהסיום ההצגה לא היה הפתרון המיוחל. אומנם עא
 השב"כ, אך המחיר היה כבד, וזאת לא היתה הכוונה שלי.

 עם קבוצה אחרת. כעבור שנתיים בעלינו את ההצגה שוב,
 

מסביב למתחם הפסטיבל, במרכז העיר לוד, הביטו עלינו שיכוני רמת אשכול, זהו שם 

השכונה. שכונה מאוכלסת עד להתפוצצות, ועם זאת העזובה פשטה בה. להתיישבות 

באמצע אוכלוסיה אזרחית היה כמובן מחיר, זה התחיל ישר בדקות הראשונות להגעתנו עם 

מכיר את האנשים  ראדילינו בצורה מופלאה, כי הפלאפון של הלה שנגנב, ולמזלנו חזר א

הנכונים... וזה המשיך עם סיגריות ועם דיסק מתוך האוהל ועם השחתתו של האוהל לצורך 

 הגניבה.

אולי בעוד שבועיים,  –החלטה נכונה, אבל צריך לבדוק  היתהיחד עם זאת אני חושב, שזאת 

במה עזרה נוכחותנו במקום לאנשי השכונה. ואולי זה עזר בעיקר לנו:  –אולי בעוד חודשיים 

 לא להרגיש מנותקים מהאנשים, שלטובתם אנו מתיימרים לפעול. 

ות ללימוד כל הפסטיבל היה גדוש פעילות בכל תחום אפשרי, דוכנים נגד זה ובעד זה, וסדנא

. היה חם מאוד, הצל וכו'הנושאים האפשריים, מתולדות הנכבה בלוד ועד הכנת גז טבעי וכו' 

היה דליל והאנשים נשרפו והתייבשו. מהרגע שהגענו, עסקנו בעיקר בחזרות ובפרסום 

ההצגה. בגלל נושא ההצגה היה לנו חשוב , שיהיה קהל דובר ערבית גדול עד כמה שאפשר. 

 מוגבלת, אבל מספיקה. תההיההצלחה 

פיסל עבורנו. לאחר מכן הוא הוסיף  –שחף  –התחלנו עם פסל של דיכוי, שהתנדב מהקהל 

, שהיו "החומר ביד הפסל", יצרו בתנועה את החיבור וראדיפסל של המצב האידיאלי, והלה 

 בין דיכוי לסוף האידיאלי. לאחר מכן התחלנו את ההצגה. 

מלוד,  שתי"להכדור לקהל, הייתה של חוריה, פעילת ההצעה הראשונה, אחרי שעבר 

 שייחסלויחזור לחברון ויעמיד את עצמו למשפט העם. "או שייסלחו לו או  שעאבדשהציעה, 

 אותו." אני לא יודע אם צדקתי, אבל לא רציתי לקחת את הסיכון ודחיתי את ההצעה. 

 –כמובן  –ית. הוא הציע קבוצת ודינמיקהבאה מאמיר, איש הנחיית קבוצות  השנייהההצעה 

, וכולם הפיצוחייהישר, שאיש השב"כ יפוטר, ביתה של תקווה ייהרס, דוד סוגר את 

כך היו עוד כל מני -. אחראקטיביסטימתאספים בקבוצת תמיכה ומקימים בהמשך עסק 
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הצעות וויכוחים, ולבסוף כבשה את הבמה מישהי, שהציגה עצמה בתור "סם שפיגל", 

 מות מפורסמת ברמה בינלאומית.לד עאבדשהפכה את 

" הערה חשובה: את בעיית המשת"פים מ"תעאיוש עזמיאחרי שכבר נגמרה ההצגה, הוסיף 

לא עלינו לפתור. זוהי בעייה שהפלסטינים בשטחים הכבושים צריכים לפתור, ואין זה הוגן, 

 של הלה.שמפילים עלינו את הבעיה הזו. לסיום הגשנו לקהל עוד קטע מוזיקלי קטן בניצוחה 

המשת"פים המשוכנים בישראל,  בעיתאחרי ההצגה עוד שוחחנו עם האנשים רבות על גם 

 על השאלה: האם אפשר להיפטר מכתם שדבק בך פעם? ועל הצורך להביא את ההצגה

  לפתרון חיובי או לא.

 
 

 
 

 2004"רצח פוליטי", תיכון "הרצוג" בית חשמונאי, 
 

  \הקלטות )ויקטור חרה בשומריה(  \טקס  \הקדמה: פורום רצח 
 
 

חמש סצנות המנסות לחקור מה הוא רצח פוליטי, ואיך הוא עובד. 
ידי שלושה -הטקסט מוקלט ומועבר דרך הרמקולים, הסצנות נראות על

 חושך.  –עד ארבעה פסלים כל אחת. בין סצנה לסצנה, ובין פסל לפסל 

 
זה התחיל מזה,שהסכמתי, בפעם זו היתה התנסות מיוחדת בשבילי, מבחינה צורנית. 

: היה מדובר הראשונה והיחידה, ליצור משהו עבור טקס בבית הספר. הסיבה שהסכמתי
בטקס לזכר רצח רבין. תחילה הגשתי להנהלה הצעה להצגת פורום שהם לא קיבלו, ואז 

. הטקסט של המחזה מוקלט מראש ומושמע כתבתי את "רצח פוליטי", משהו מאוד טקסי
דרך הרמקולים ומלווה ברצף של "תמונות סטילס", כלומר פסלים. מבחינה צורנית יצרתי 

משהו מכובד, טקסי, מבחינת התוכן אתגרתי את הממסד ואת הקהל סביב השאלה: "האם 
פק כמה יש הצדקה כלשהי לרצח פוליטי? איזה סוג של רצח פוליטי הינו לגיטימי?" אבל ס

מהם שמו לב, ובאיזו מידה. תהליך החזרות היה מיוחד, כי הוא כלל את ההקלטות, דבר 
שהתנסיתי בו כמעט עשרים שנים לפני כן, כאשר הכנו הצגת תיאטורן צללים, עם טקסט 

 מוקלט, על חייו של הזמר הצ'יליאני ויקטור חרה.
לברוא, אבל הם עשו זאת זו היתה הצגה שבפירוש השחקנים שירתו איזה עולם שרציתי 

 בשמחה ומתוך הערכה רבה אלי.
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 2005"ממלכת הבלונים", מתנ"ס נווה יוסף, 
 

 מעורבות מינימאלית
 

על  יישמורמלכת ממלכת הבלונים נוסעת לממלכת הסוכריות השכנה. מי 

הממלכה, ובעיקר על הנסיכה, בזמן היעדרה? מי כלוא במרתפי 

 ?הארמון? מה הן מילות הקסם

אורטל  ן הטוב על כוחות הרשע, כמובן... צחויהיה של אורטל. סיפור ילדים יפה, עם נלהצגה הרעיון 

לבד, אבל עזרתי חלק ניכר מהזמן הם עבדו על ההצגה לא קיבלה את המסכות שלי כבמאי, ולכן 

הרבה. גם תמיד עשיתי להם חימום, שלא תמיד היה קשור ישירות להצגה, מה שמפתח אותם מאוד 

 כשחקנים וכבני אדם. 

שלהם, כקומונה, כמובן, באה לידי ביטוי, ולעתים היה צורך בהרבה הכלה כדי לשאת את  הדינאמיקה

 זה. 

ה" כדי להביא לו קביים. אחרי הצהריים: מיכאל את הרגל, ואני רצתי ל"יד שרבערב הכורה נקע 

את האולם הגדול, הענק, מין ייצור . הקהל לא הרגיש שזה מוזר שהקוסם הולך על קביים... הצגה

כלאיים בין אולם מופעים לאולם ספורט, של מתנ"ס נווה יוסף, גדשו ילדים אתיופים לרוב, ההצגה 

 זכתה לתשואות רבות.

 
 

 2006של מר שפי" , תיאטרון הסמטה, "ליל העצמאות 
 

האם להגדיר מהי המציאות  \מלחמת לבנון השניה  \חיאט -בוסתאן אל \ בחירת המחזה

 עדויות של "שוברים שתיקה" \האובייקטיבית? 

תל אביב, ערב יום העצמאות. ישראל וחנה חרדים לבנם החייל. חנה 

עוד מקווה, ישראל התייאש, אבל הוא לא יודע, מה יזמן לו הלילה. לא 

ברור, אם האירועים מתרחשים במציאות האובייקטיבית או באיזו מציאות 

שמדמיין אב המשפחה ישראל שפי, מה גם שמופיעה פתאום תלמידתו 

 ו.  דליה כאהובת בנ

 

 מתוך הכרוניקה על פרויקט נמשי"ם )פרק ב'(:

31-5-06 

. זה מחזה שהייתי מאת אברהם רז נופלת הכרעה: "ליל העצמאות של מר שפי" –חזרה עם הקומונה 

שנה בסמינר הקיבוצים, וכיוון שאחד השחקנים הרים צינור על שחקן אחר, נזרק  15אמור לביים לפני 

דחו אותו.  הםמונה את המחזה עוד בשלב מוקדם, והצעתי לקו השחקן מבית הספר וההפקה נפלה.

 רק אחרי שבדקנו כמה וכמה אופציות אחרות, חזרתי ל"ליל העצמאות של מר שפי", והם קיבלו אותו.

יחד  אין ספק שכיום, כשיש לי בן בכיתה ד', אני מחובר למחזה עוד יותר, בגלל הדאגה של האב לבנו,

וזה המטען הרגשי  עם כעס על הניתוק ממנו ועל ההבדל העצום ביניהם באורח החיים ובערכים.

 מלחמתית. -המשמעותי ביותר במחזה, מעבר לאמירה האנטי
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כבר בשלב מוקדם מאוד הודיעה אורטל שהיא לא תשתף בהפקה, ולמרות שהיא לא היתה רשאית 

  א מעטה, כי היחסים בינינו מלכתחילה היו גרועים. "להודיע" על כך, אני קיבלתי את זה בשמחה ל

 

 : 2006 ותחילת יולי יוני

. מחליטים לעשות את על "...שפי" חזרותבעיקר אנו עסוקים  לצד ההכנות לקראת פסטיבל נווה יוסף

: בסוף בבוסתןחזרות זה כולל יצוב. ע, שיעשה את הפרידלנדר יאט, בעזרת איילכ-אל ההפקה בבוסתן

הבאנו פנסים חזקים יותר.  מכן אחרשלחזרה באחת חזרות: עם פנס, הפנסים לא מספיק חזקים. 

ההחלטה לעשות את ההפקה בבוסתאן הציבה אתגר גדול. חלק מהמחזה הדי אינטימי, ובמקום 

 פתוח צריך להוציא החוצה! להחצין!

מוקדם, הוא הסצנה הארוטית בין אלישע לדליה. השחקנית  אחד האתגרים הגדולים, כבר בשלב

אבל אני מצליח במהלך החזרות, בעיקר  , כי היא חושבת שהיא שמנה ולא מושכת,מאוד נבוכה

 לקראת הסוף, לשחרר אותה מעט מהמבוכה שלה. 

 אחרי זה בא הפסטיבל, ואז:

13-7 

חברי . בחיפה . הטיל הראשון נוחת בסטלה מריס48ברחוב "הירדן"  מחליטים על הדירהיום חמישי: 

 הקומונה בורחים דרומה.

14-7 

בוקר שקט אחרי הטיל ראשון. מה מבשר השקט הזה? נסעתי באוטובוס לצ'קפוסט. יום שישי בבוקר: 

משם עליתי ברגל ישר למעלה, כמו שעשיתי פעמים רבות. עכשיו כבר התחילו העבודות למה שיהיה 

כך, ואני מחליק, פותח את היד. -אוחר יותר הפתח הצפוני למנהרת הכרמל. השביל כבר לא סלול כלמ

חתמתי על הדירה ברחוב "הירדן" הצלקת תלווה אותי עוד חודשים רבים ותזכיר לי את היום הזה. 

אפשר יהיה לעשות בו בית נטוש, שאולי  מצאתי ממש מול הדירה₪.  500. שילמתי מקדמה של 48

 חזרות עם הקומונה החדשה!

טלפונים עם הקומונרים, שפוחדים לחזור לחיפה. הם באים אלי אני עורך אין טילים ביום שישי. 

וגם . בטבעון אמא של אפק, המודאגת. הקומונרים ישנים אצלנו ,לטבעון לערב שישי. שיחה עם רונית

נה. הם חיוביים מאוד, לגבי בואה של בתם, על אף עם הוריה של אמיטלפונית שיחה באותו הערב: 

מקרן  SFR 5000קיבלנו עוד והתבשרנו, ש העמדה הזו תשתנה בהמשך. .המתקרבת המלחמה

 .בלוך

15-7 

במתנ"ס "לאו על "ליל העצמאות..." חזרות אנחנו נוסעים יחד לחיפה, עושים שבת שקטה. אין טילים. 

 הולכים הביתה לישון, אני בטבעון, הקומונה בדירה שלהם ברחוב ערד...... בערב בק"

16-7 

. )הכל מתואר באתר האינטרנט.( המשך היום ובהמשך הפינויהקומונרים נזרקים מהמיטה. : 8.30

. שם גם אכלנו, ישנו, כרמי יוסףהשחקניות ב-בית משפחת אחת הקומונריותהשבוע: חזרות ב

 התרחצנו, כמובן.

20-7 
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 אצלם.  חזרותהסכימו ליום אחד של  ערבי ביפו-תיאטרון העברימנהלי ה

החלטנו שצריך לשדרג את הדמות של חנה. בתחילת שנות השבעים אולי אפשר היה להעלות מחזה, 

)ההזמנה  10 תמונה שבו חנה היא "אשתו של...". כיום לא. אז החלטנו שהיא פסלת. צריך לעדכן את

 נות עוד דברים: אולי בהתחלה היא עסוקה בפיסול שלה?, ואולי לששל הרוטשילדים(

: הוא התגייס למלחמה!! צריך להחליף , שהיה אמור לעצב את המוזיקה להצגהשיחה עם עידן טולדנו

, אבל החברים לא מוכנים אותו? ובכלל: איפה תהיה ההצגה? אני ממשיך לביים בהתכוונות לבוסתן

 שלב זה. לחזור לחיפה, ב

 אחרי כמה ימים נופלת ההחלטה: ההצגה תהיה ביפו. 

עברי לבין תיאטרון הסמטה. -אחרי ההחלטה להציג ביפו היינו צריכים להחליט בין התיאטרון הערבי

כך מבחינת המחיר. לעומת זאת בסמטה עלה לנו השכרת האולם -לצערי הראשון לא היה מזמין כל

לכן נאלצנו להכריע ₪ .  2000ועוד כמה ימים של חזרות שם בסך הכל  לשלושה ערבים של הצגות

 לטובת תיאטרון הסמטה, על אף שמבחינה אידאולוגית הראשון היה מתאים לנו יותר. 

 בתיאטרון הסמטה קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, כפליטים מהצפון. 

 

 הנה כמה רשימות "מהמטבח":

 

בני  בפועל, כך שלא רק חנה מפנטזת על רוטשילד וקיסריה, אלא עידכנו באופן רדיקלי 10את תמונה 

 הזוג היו בלונדון: את זה כתבו אפק ומיכאל בעצמם.

 

  

 10תמונה 

 )ישראל עוסק בלבושו. נכנסת חנה(

 חנה: הי, אדמונד.

 ישראל: כן, כן, אדמונד, רוטשילד, אני כבר מוכן.

 חנה: או, דיר, מזג האוויר היום מרוולס!

 באמת אמרו שהחמסין יישברישראל: 

 חנה: הו אדמונד חביבי. וכי מתי היה חמסין בלונדון?

 -ישראל: אולי ב

 כך ססגוניות בעונה זו של השנה.-חנה: חנויות בקינגז, הן כל

 ישראל: קינגס?! 
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חנה: )פותחת את שקיות, מוציאה קומבינזון, דק וצר באופן מגוכח מכפי מידותיה, וחוטיני 

מתו( זה מוויקטוריה סיקרטס, מאה לירות סטרלינג בלבד, דיר. מעניבת פרפר בקד

 מקולקצית חדר המיטה )אנגלית(, חשבתי שנשתעשע לנו...

 ישראל: חנה! ומניין לך מאה לירות שטרלינג?! ומה כל הדיבורים האלה על לונדון?

 חנה: הו, אדמונד, חוש ההומור שלך.

 ישראל: ולמה אדמונד למען השם ?

חנה: רעיון מצויין! אתה תהיה דיקי, ואני דירטי קייטי. אינך זוכר כיצד קשרת את עיניי, 

 והטסת אותי בחשאי ללונדון?  15-שלשום, לרגל יום נישואינו ה

 ישראל: אדמונד )מתחיל להזכר( ובכן, אני חושב, שאני מתחיל להזכר.

 חנה: וששכרת את הסוויטה המלכותית?

 הטוב ביותר?ישראל: ושאחסוך ממך את 

 חנה: והלימוזינה...

 ישראל: הו, זה עוד כלום. עכשיו בואי ונחגוג. שכרתי להקה!

כך קשוח? לפסול -חנה: נפלא! )ניגשת בהיסח הדעת אל המחברות( ישראל, למה אתה כל

 כך נערה, רק משום שלא זכרה את דיני טו בשבט!

 ישראל: עזבי את המחברות, חנה!

 חנה: אבל בסך הכל...

 ל: אמרתי עזבי, אז עזבי... )מסנן( מעצבנת.ישרא

 חנה: מה אמרת? ישראל, איך אתה מדבר אלי

 ישראל: )מתילד( אני מצטער חנה.

 חנה: בכלל, ישראל. במקום לקחת אותי למסעדה, אתה רק בודק מחברות.

 ישראל: אה...אה

 חנה: ישראל, אתה עוד אוהב אותי?

 ישראל: אה.. כן. 

 חנה: אני מתגעגעת אליך.

 ישראל: כן, יופי.

 חנה: ישראל!

 ישראל: )מתעשת( להכין לך כוס תה?

 חנה: כן.

 ישראל: עוגיות?
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 חנה: גם בסדר 

 ישראל: )תקוע במקומו( עשיתי משהו?

 חנה: אתה יודע איזה יום היום

 ישראל: שלישי?

 חנה: אני רוצה שנלך לטיפול.

 ישראל: בגלל שהיום יום שלישי?

כבד אותי יושב כאן ובודק בחינות, ביום האהבה. ושאתה לא מחנה: לא. נמאס לי. שאתה 

שב, שאני טיפשה. שאני לא מבינה מה זה אומר? וכל היום, אפילו בחצי מבט. אתה חו

בסמינר, עם סטודנטיות צעירות. ואני פה לבד, אוכלת את עצמי. )נשברת( ואתה יודע 

ון )נשנקת מדמעות( אז למה, ישראל? כי אני זוכרת איך היה פעם, כשעוד היה לך רצ

 אתה עוד אוהב אותי?  –אני שואלת אותך, ישראל. אתה בכלל עוד אוהב אותי? 

ישראל: חנה, איך את... איך את... איך את שואלת דבר כזה... אנחנו נשואים כבר עשרים 

 שנה ]מונולוג בננה[

 חנה: אני הולכת לישון

 

ה חלום" ול"תיאטרון האכזריות", שמתבטא במיוחד כמו כן, ניסינו לשלב ג'יבריש, כי זה מתאים ל"מחז

בסצנת העקידה, ולכן הכנסנו את זה שם. באותה הזדמנות גם הכנסנו שם את הסיוט האישי מאוד 

 של חברי הקומונה מהמלחמה. 

 

 מציין, שפה מתחיל הדובר הבא את הרפליקה שלו. \הסימן 

 

  : מי ייתן אני תחתיך!חנה

 חת שן. : עין תחת עין, ושן תאלישע

 : והרסתי את הקיר אשר טחתםישראל

 : הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה.חנה

 : הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיראלישע

 : תחת זאת אנו אומריםישראל

 : ותחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסרפד יעלה הדסדליה

 : אין כל חדש תחת השמשחנה

 : צל!אלישע

 צליל נוצל \)בקלילות( צליל נוצל, צליל נוצל : דליה
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 צלרו, צלרו \: רוצה לרוץ, ישראל

 צלי צלוי, בצל בצלחת, צלי צלוי, בצל בצלחת \: )מפנטז( צלי צלוי, צלי צלוי אלישע

 : )מתנצלת( שניצלחנה

 : )מתקנת( הרצל: דליה

 : )מתקנת( שניצלחנה

 הרצל, הרצל \: )מתקנת( הרצל דליה

 הצילו! : )זועק(ישראל

 : )מזלזלת( עצלן חנה

 : צלצולישראל

 )שתיקה(

 צליל צולצל \: צליל צולצל דליה

 צולצל \: צולצל ישראל

 ציץ לה\: )לישראל, בתוכחה( מחנה

 צל, צל \: )מסמן לדליה( צל, צל אלישע

 לצל"ש לצלף לצל"ש לצלף \: )לבנה, בהתפעלות( צל"ש לצלף חנה

 : )לאלישע, על ישראל( הציץ לידליה

 : )מתמקד בשדיים של דליה( בצל, בצל, בצל, צל, צל, צלאלישע

 : תוציא לי, צילי, צילי, צילידליה

 : צצקה, צצה, צלה, צלה, צלה, צלהחנה

 : צלע, צלע, צלע, צלע, צלעישראל

 

 חוץ מזה הוספנו סוף אחר, אותו אני כתבתי בהתבסס על דברים שפרסם הארגון "שוברים שתיקה":

 

 19המשך תמונה 

 סצנה שלהלן הופך אלישע בהדרגה לרובוט, תנועותיו נעשות חדות, ודיבורו מתכתי.ב

 הנה חלקה השני של הסצנה:

 

]...[ 



30 
 

: )קוטע אותה( עצרנו מישהו במחסום, הוא עמד שם כמה שעות. בסוף הגיע ... אלישע

אמרתי לו )ישירות לאביו( "כמה זמן אתם רוצים לעכב אותו?" הוא אמר )לחנה( 

אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מה שאתה מרגיש, על כל דבר הכי קטן "תקשיב, 

מותר לך לעכב אותו כמה שאתה רוצה." )במצוקה, כמו כבול( כאילו, אין חוקים, הכל 

 פרוץ, הכל מותר.

 : )מחבקת אותו( שששש.. זה בסדר. אני כאן. שן, ילד. עכשיו לילה.חנה

בכמויות אדירות. אני יריתי לבית ספר ריק או : כן, היה לילה... פירקו תחמושת אלישע

לחלונות ריקים או לפנסים, רק כדי להרתיע, רק כדי להפחיד.... כל כדור, אפילו 

נפצים, לא משנה מה, ישר מכת אש לעבר השכונות. סתם. היינו יורים בדודים, 

 , בקטע של צחוקים. בחלונות, סתם אתה יודע, צליפה למטרה

נים התחילו להיקרע מצחוק. הם עושים לנו בואו תראו איזה קטע  .. המכונית התצפית

מתפוצצת. ואז הקצין האחראי נכנס לקטע, נדפק לו השכל. "וואי, אני רוצה לפוצץ 

 מכוניות". כל מכונית שהוא רואה "תפוצצו לי אותה".

 : לא יכול להיות. אתה הוזה. אתה חלמת את זהישראל

 אה, ישראל? \ך בספרים: זה לא כתוב אצלחנה

50-: פעם אחת, מאחד השערים יוצא גבר, עם כמה נשים וכמה ילדים קטנים. בן אלישע

כדי שנרגיש שאנחנו עושים משהו כי אנחנו יחידה מובחרת אז ברור  . עושים הצגה60

שמותר לנו הכל. אחד מהצוות שלי הביא לו כאפה, דחף אותו, הפיל אותו, בעט בו, 

מש הביא לו מכות. לא יכולתי לראות אותו יותר אז עצרתי אותו והלכתי עם הבחור מ

 .  60הזה בערבית שיראה לי איפה כל המסמכים. זה הזוי לגמרי כי זה בן אדם בן 

 )ממלמל משהו לא ברור( \:  ישראל

: )לא מתייחס לאביו, קצב הדיבור הולך ומתגבר( אני לא מבין מילה ממה שהוא אלישע

א מהפה שלו. אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים. אתה סתם מעביר את הזמן. מוצי

צריך שנהיה שם. צריך להראות כוח. הדברים שעשינו, הבתים שפוצצנו, איך 

 שהתייחסנו לאנשים. 

אדם והמפקד שהיה חדש היה מאוד מורעל אז הוא אמר "לירות". ירינו. ואחרי -ראינו בן

 דא הריגה עם עשרות כדורי מאג. )שהיה(שראינו אותו נופל, המפקד וי

 : זה סיוט, זה לא קורה. אני חולם.ישראל

 ?60-: זה אב המשפחה בן החנה

: וכל אלה ש סביבו, לא יודע אם אלה הנשים שלו, האחיות, לא משנה מה, הוא אלישע

המוביל בראש הלהקה הזאת שמתקרבת אליך, אתה בא, אתה אומר לו: "וואקף, 

ית"... וול, אממנוע תג'  רּוך אל בֵּ

 : ישראל, אני לא רוצה שאלינקה יחזור לשם.חנה

 : ראשי סחרחר עלי.ישראל

: ואז הוא מתחיל להתווכח אתך. מתווכח, מתווכח בעוז רוח כזה, כאילו הוא מאמין אלישע

שהוא יעבור בסופו של דבר. וזה מבלבל אותך, כי אתה נזכר בעצם שאתה בכלל 

עבור, אסור לך שהוא יעבור, ומה פתאום הוא עומד מולך לטובתו, ואתה רוצה שהוא י
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בגאון... )קולו של אלישע כבר מתכתי לגמרי, עתה הוא מתחיל להשמיע בנוסף 

רעשים של מכונה מקולקלת(  בסוף מגיע הפטרול, עכשיו זה הופך להיות מוויכוח של 

פלוס קצין,  שני חיילים מול עשרה אנשים לוויכוח של עשרה חיילים מול עשרה אנשים,

שפחות בוחל באמצעים. דריכת נשק, כיוון אל הרגליים שלו, יאללה, 'תחפף, נגמרו 

 הדיבורים. 

 : די, די, די.ישראל

: )אל אביו, קרוב אליו. חנה מנסה להרחיק אותו מאביו( ואני עומד הכי קרוב אליו, אלישע

הוויכוח בין  )אלישע ממשיך תוך כדי \איזה מטר או שניים ממנו, הוא הדור כזה, 

 (ההורים

 : ישראל, אלינקה נשאר בבית. הוא לא חוזר לצבא. חנה

 הנסיעה הארוכה, החמסין \: הוא יירגע, זה משהו רגעי,ישראל

 : תסתכל עליו! אתה רוצה שנאשפז אותו??! )בוכה(חנה

מתמיד. : יש לו חליפה וכאפייה, ממש נראה איש מכובד. הרגשה טעונה, יותר אלישע

)ישראל מבוהל( ואז הוא מותח את החזה שלו, שני אגרופים נקפצים, אני כבר... היד 

מכסים את עיניהם בבהלה( ואז אני רואה  עוברת לידית דריכה, )שני ההורים

שהעיניים שלו מתחילות לדמוע, אומר איזה משהו בערבית, מסתובב, הולך, וכל 

 יו אני הולך לישון. למה לא הלכתי עד עכשיו? החמולה הולכת אחריו. ועכש

)אלישע יוצא, רובוט לחלוטין. חנה, עדיין בוכה, אחריו. ישראל מתיישב, בודק בחינות 

שרירותיים,  במרץ מוגזם, הוא מסיים כל בחינה במהירות גדולה מאוד ונותן ציונים

בקול רם. אחרי שהוא מסיים, הוא אומר לעצמו, בקול רם: "יופי, מחר אני אחזיר 

 אותן", לוקח את הערימה ויוצא בצעד נמרץ לעבר חדר השינה.(

 

 

 אבל ההצעה הזו לא התקבלה, בעיקר חביאר התנגד בתוקף. אז שכתבתי אותה:

 

 : לישון. רק לישון אני רוצה. )נרדם. שתיקה(אלישע

 : אלישע? )שתיקה( נראה לי שהוא נרדם.נהח

 : העיקר שהוא בריא ושלם. )פונה לעיסוקיו.(ישראל

 : חברון... להיות יהודי... מערת המכפלה. .. מוחמדאלישע

 חנה: ש.ששש....  

 אלישע: )בועט באוויר( כוס ראבק... 

 : אלישע!ישראל וחנה

 : מי האויב? מיהו יהודי? מיהו יהודי?אלישע

  –ני, אתה מבולבל. זה מאוד פשוט. יהודי הוא מי : בישראל
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: ישראל! עזוב את זה עכשיו. בוא לא נפריע לאלינקה. אנחנו לא רוצים למנוע ממך חנה

 שינה. בוא אני אביא אותך למיטה.

 : מחסום. אלישע

 : מה הוא מקשקש?ישראל

  –: ישראל! )לבנה( עזוב עכשיו את המחסום חנה

יב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מה שאתה מרגיש, : )בקול שונה( "תקשאלישע

 על כל דבר הכי קטן מותר לך לעכב אותו כמה שאתה רוצה." 

 : )מחבקת אותו( שששש.. זה בסדר. אני כאן. שן, ילד. עכשיו לילה.חנה

: לילה... בית ספר ... פנסים...  אש! דודים, חלונות. )בקול המשונה( "וואי, אני אלישע

 מכוניות" רוצה לפוצץ

 : הוא הוזה. הוא מדבר מתוך שינה.ישראל

 : )בסרקזם( מה אתה אומר?חנה

ית"... אלישע  : "וואקף, ממנוע תג'וואל, רּוך אל בֵּ

 : ישראל, אני לא רוצה שאלינקה יחזור לשם.חנה

 : ראשי סחרחר עלי.ישראל

 : עצור! עצור! לא! לא!אלישע

 : די, די, די.ישראל

 : ישראל, אלינקה נשאר בבית. הוא לא חוזר לצבא. חנה

 הנסיעה הארוכה, החמסין \: הוא יירגע, זה משהו רגעי,ישראל

 : תסתכל עליו! אתה רוצה שנאשפז אותו??! חנה

) חנה מרימה את אלישע. זה מתעורר קצת, ואמו מובילה אותו החוצה. ישראל בודק 

 ירות גדולה מאוד ונותן ציוניםבחינות במרץ מוגזם, הוא מסיים כל בחינה במה

שרירותיים, בקול רם. אחרי שהוא מסיים, הוא אומר לעצמו, בקול רם: "יופי, מחר אני 

 אחזיר אותן", לוקח את הערימה ויוצא בצעד נמרץ לעבר חדר השינה.(

 

 

 זה התקבל. וכך היה. 

ולכן הוספנו כמה דברים עקרת בית.  לא יכולנו לסבול את זה, שהיא רקלפסלת,  את חנה שידרגנו

 קטנים:

 :14-תוספת ל

 ישראל: ...שם קיבוצי לכולנו. לכל היישוב.
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חנה: אני לא כל היישוב. אני חנה שפי, ואני כבר לא מאמינה להם. לפעמים הם 

מתבלבלים, לפעמים הם מטייחים. קוראת איזו פאשלה, אז הם ממציאים איזה סיפור, 

לפעמים הם פשוט לא שמים לב, ולא באמת איכפת להם  כדי לכסות על הפאשלה. 

 פעם מודיעים, פעם לא מודיעים, במה אני אמורה להאמין?

 ישראל: )חוזרים לטקסט המקורי( את אינך מבינה, כשאין מודיעים...

 

 :2-תוספות ל

 ישראל: ...מי הגאונית הבאה?

 כלל. החמסין הזה.כך חם, שאני לא צריכה להכניס את הפסלים שלי לתנור ב-חנה: כל

... 

 ועוד...

 

 

)לגבי  סיון לעשות תיאטרון סינקרטייהמחזה "ליל העצמאות של ישראל שפי" לא נבחר מההיבט של נ

, אבל בדיעבד היו בהצגה לא רק הרמזים לתיאטרון האבסורד והאכזריות המוזג הזה: בפרק הבא(

גם כמה יסודות בהחלט  חברתית, מאז שהמחזה נכתב, אלא-פוליטית-ולהתפתחות ההיסטורית

 סינקרטיים:

השיא הדרמטי במחזה, וכך זה היה גם בהצגה שלנו, מגיע עם שני טקסים: טקס הקריעה  •
וסוג מעוות של עקידת יצחק. טקס הקריעה הוא שריד יהודי לקריעת הבגדים העתיק מימי 

. התנ"ך לאות אבל, מנהג שעבר טרנספורמציה לטקס ממוסגר וסימבולי, תיאטרלי מאוד
במקרה של המחזה שלפנינו התיאטראליות מועצמת, כי המת עצמו משתתף בטקס! מיד 

ידי רמזים לאורך ההצגה: האב הוא מורה לתנ"ך ודן -אחרי זה מגיעה העקידה, שהוכנה על
בנושא העקידה, כפי שהיא סופרה בתנ"ך, עם אשתו. העקידה כאן רומזת על השוואה בין 

 כבנים עקודים.  ות ישראל: חללי המלחמהעקידת יצחק לנפילת הבנים במלחמ

עיבדנו בהצגה חוויה מיידית של השחקנים: מלחמת לבנון השניה, האזעקות והפחד שנלוו  •
לכך. אפשר לומר, שאלה כבר הפכו לחומרי תרבות מקומיים ועיבודם בהצגה הוא סוג של 

 סינקרטיזם. 
 

 בתוכניה כתבתי:

כאן הערב היא שונה לגמרי ממה שחשבנו. כשחשבנו על ההצגה, לא הייתה מלחמה ההצגה שתראו 
בלבנון, לא היו קטיושות בחיפה, ואנחנו לא היינו פליטים. רצינו לחגוג את מלוא הירח של ט"ו באב, 

חייט בדרום -ביותר בכל השנה, ואת סיום הקומונה, בבוסתן אלהיפה  שהוא הירח המלא
הרבה השנה. אומנם הוא היה קצת רחוק מחוץ לשכונות בהן פעלנו, חיפה, מקום שם בילינו 

נווה יוסף וחליסה בחיפה, בעצם בקצה השני של העיר, אבל חלק מהפעילות שלנו הייתה 
מחוץ לשכונה, במקומות אחרים בעיר. בערב לפני שהתחלנו את החזרות המרוכזות על 

ט את כל החזרות ערכנו ההצגה, נחתה הקטיושה הראשונה בסטלה מריס בחיפה. כמע
במקומות גלותנו, במרכז הארץ ובדרום. רק לפני שבועיים החלטנו, שאנחנו נכנעים לרעמי 

אבל לא מוותרים על ההצגה: אנחנו נציג אותה במקום האחר. והגענו  –התותחים והפגזים 
ל"תיאטרון הסמטה", שקיבל אותנו מאוד יפה, כפליטים מהצפון. החלל פה הוא קטן מאוד, 
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חייט, אבל הסתדרנו. בגלל המלחמה גם איבדנו את התפאורן ואת -לא להשוות עם בוסתן אל
 המוזיקאי שלנו. אל תדאגו, הם בריאים ושלמים, אבל את ההצגה עשינו בלעדיהם.

, 1972חוץ מכל זה, גם החלטנו שאין טעם לעשות הצגה מוזיאונית על ישראל בשנת 
. 2007והעברנו את ההתרחשות להיום, זאת אומרת, בעוד כמה חודשים: ערב יום העצמאות 

גילינו, שהחיילים לא כותבים יותר מכתבים, ועוד כל מני דברים שהשתנו. לעומת זאת, 
שנים. זה מגדיל את פער הדורות, הקצנה  35היו לפני השארנו את זוג ההורים איפה שהם 

לצורך ההצגה. הקצנו עוד כמה דברים, כי גם התיאטרון התפתח מאז, ומעז יותר וחופשי 
 יותר. 

ארבעת השחקנים עבדו איתי מאוד קשה על ההצגה. את רוב מאמצינו השקענו בעבודת 
ה, אבל הדגש לאורך כל המשחק. יש מוזיקה, יש תלבושות, יש תאורה, יש קצת תפאור

 העבודה היה על המשחק.

 

על הבמה הייתה כך הרבה באתר. -כתבתי עלשלוש הצגות.  הצגנומהמטבח למסעדה: 

כפריט כמעט בודד של תפאורה קופת קק"ל, ואחרי ההצגה הצבתי אותה בכניסה, והקהל 

כולם בני כמעט  שעלתה ההשכרה. צופי ההצגה היו₪,  2000-תרם. הכנסנו יותר מה

. זה היה אינטימי, קרוב וכואב. היו אלה צופים כל פעם 50-, בסך הכל כמשפחה וחברים

פעם. -. האווירה היתה קשה, והדעות חלוקות יותר מאיהימים האחרונים של המלחמה

גם בדיעבד  השתדלנו להימנע מלדבר על הדברים הכואבים, אבל הם היו כל הזמן באוויר.

מחריפה התחושה: מארבעת השחקנים היחידי שהתגייס לצה"ל, הוא זה ששיחק את הבן 

 בהצגה. החייל

http://www.mideastweb.org/nemashim/shefi.htm 

  

http://www.mideastweb.org/nemashim/shefi.htm
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2006-לאחר מכן,  העל שלוש ההצגות עם הקומונה שבא

2007: 

 

 מבוא

ערבית שפעלה בשנת -המאמר יעסוק בעיקר בשלוש הפקות של קומונת תיאטרון עברית

במזרח חיפה. בשלוש ההפקות בא לידי ביטוי הניסיון להציב מול  2006-2007הלימודים 

אפשרות אחרת, של חיים משותפים, של עשייה תרבותית פורייה,  החברתיתהמציאות 

ערבית, בשוויון. בשלוש ההפקות שיחקו צעירים אחרי גמר לימודי התיכון, שחיו -עברית

במשך שנה בדירה משותפת בחליסה, במזרח חיפה, עבדו בעבודה קהילתית עם אוכלוסייה 

גלית. הקומונה התקיימה במסגרת מעורבת, מכל המינים, הגילאים, בעברית, בערבית ובאנ

ומתקיים עד היום. במאמר אעמיד את ההפקות בקונטקסט  2002פרויקט, שאני יזמתי בשנת 

שוויונית קיימת -שוויונית שבה אנו חיים. בחברה לא-לאההתרבותי והפוליטי של החברה 

ג כאן, תלות הדדית, אך לא סימטרית, כמו ביחסים קולוניאליים. מודל התיאטרון שאני מצי

 מתאים לסוג כזה של חברה.

אחרי הקדמה עם הצגת פרויקט הקומונה ודיון בשלושה מושגים מרכזיים אציג את שלוש 

ותמי" )הצגת ילדים(, هادي ההפקות המרכזיות שהועלו במסגרת שנת הפעילות הנידונה: "

"SHATOF" של  )הצגה ללא מילים למבוגרים( ו"זיכרונות מהשיבה לחיפה" )עיבוד לנובלה

 ע'סאן כנפאני(.  

 
אני טוען, שמנגנון התלות האסימטרית, הקולוניאלית, המבוסס על הגדרת מי הוא "יהודי" ומי 

הוא "ערבי", ולאחר מכן ההפרדה ביניהם, מחלחל מלמעלה למטה, משוכפל שוב ושוב בדרך 

למטה, אך נגד הנטייה הטבעית הזאת, יש בהחלט אפשרות ליצור אלטרנטיבה אחרת, 

 וזה גורם בהכרח לפיצוץ. לדוגמא בעזרת תיאטרון סינקרטי, טה, מלמ

שבמסגרתו הועלו שלוש ההפקות המדוברות במאמר  הפרויקטאת תאר ברצוני, תחילה, ל

קולוניאליזם פנימי, תיאטרון סינקרטי  :שלושה מושגים מרכזייםלדון בקצרה בזה, ובנוסף 

 ותלות אסימטרית.

  

השם מורכב מראשי תיבות בעברית, וראשי תיבות בערבית: נמ"ש = ) شيمהפרויקט נמ

עומד ( ]בעברית: נוער חי תיאטרון[شباب يعيشون مسرح = شيم נוער משחק שלום, 

ערבי, וחינוך. עסקנו -תרבותי עברי-מפגש ביןתרבותי, -על שלוש רגליים: תיאטרון בין

והתנהלותנו החינוכית מולם היתה נושא בולט, לפעמים  ,17-19בפרויקט זה בבני נוער בני 

ערבי". בזירה -תרבותי עברי-" או "מפגש ביןתרבותי-משפיע יותר מאשר הנושא "תיאטרון בין

 התרחשו גם הקונפליקטים העיקריים.הזו, החינוכית, 

 אחרי הפסקת האש, יומיים 2006באוגוסט  15-המאמר עוסק בקבוצה שנכנסה לקומונה ב

 . 2007באוגוסט  22-את השנה ב מה, וסיישל מלחמת לבנון השנייה
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הפרויקט מתקיים בשני שלבים. שלב א': סדנת תיאטרון )לתלמידי י"ב וכאלה שסיימו י"ב( 

ובה  מחד, ושלב ב': הקומונה, מאידך, שמורכבת מכמה מהבוגרים של הסדנהלימודית 

לא מדברים על הלימודית . בסדנה יחד בדירה משותפתלומדים פחות ועובדים יותר וחיים 

באוגוסט והיו השחקנים  15-הקומונה, ושני השלבים מופרדים. חברי הקומונה שנכנסו ב

השנה, שבה  , ובמהלך2005-2006בשלוש ההפקות שנידונות כאן, היו בסדנה בחורף 

 .2007ט הם היו בקומונה, התקיימה סדנה למועמדים שיחליפו את הקומונה באוגוס

אחרי ניסיון ראשון של הפרויקט ברמלה ידעתי, שהמפתח להצלחה או לחילופין הסיבה 

ומיון הנוער הערבי. אני רוצה, שבני הנוער בעלי זכויות  לכישלון נמצא בנקודת ההתחלה: גיוס

 וזה אפשרי רק אם המופלים לרעההיתר ייפגשו בני נוער מופלים לרעה בגובה העיניים, 

קיימת בעלי זכויות היתר. לא כל אחד מתאים. עם ים להתמודד מסוגלכאלה ששנבחרו, הם 

תפיסה רומנטית של השחקן, שגדל בביבים ומתוך עצם ניסיון החיים הקשה שלו הוא שחקן 

. אך בשביל הפרויקט הזה צריך יותר מזה. כי בני הנוער האלה לא רק מופיעים יחד על טוב

. ההתאמה צריכה בדירה משותפת ועובדים בעבודה קהילתית יחדהבמה, אלא גם חיים 

לִהיבדק לעומק. הקבוצה צריכה להגיע לקומונה אחרי תהליך של גיבוש, הכרות מקרוב 

והחלטות בסיסיות לגבי החיים המשותפים. אך במשך שש שנים נאלצתי להיאבק על כך 

 בצוות של הפרויקט ובצוות של העמותה. 

קת יותר, אני מעוניין מעצים, וכיוון שאני שואף לחברה שוויונית וצוד התיאטרון הינו כלי

כלי זה עם מוחלשים ומדוכאים, כי אם אעשה תיאטרון עם ועבור אוכלוסייה לעבוד דרך 

השוויון -שהשפה הזו נגישה לה ממילא, אני רק אגדיל את הפערים, רק אגרום להגדלת אי

 במקום להקטינו.

נבחרו חמישה: שלושה בעלי זכויות יתר  2005-2006של שנת מתוך בוגרי הסדנה 

)"יהודים"(, שני מופלים לרעה )"ערבים"(, ואליהם הצטרפה גרמניה אחת, שבאה לארץ 

באוגוסט: יומיים אחרי כניסת שביתת הנשק של מלחמת  15-לעשות שנת שירות. כאמור, ב

רה ברחוב הירדן במזרח חיפה. לבנון השנייה לתוקף, נכנסה הקומונה החדשה, כמתוכנן, לדי

האם שביתת הנשק תחזיק מעמד? עבור הצעירים היה זה צעד נועז, מעבר לפרויקט עצמו: 

דווקא עכשיו לבוא לגור בחיפה, היכן שנחתו כל הזמן פצצות עד לפני יומיים? בישיבות הצוות 

עבור . הפדגוגי של העמותה , ואני, ולעתים גם הרכזשלי היו מלווה חברתית, השותף

רוב הזמן הישיבות התנהלו כיוון שאני דובר ערבית, ו שלושתם הערבית היא שפת האם,

קיום". זה ביטל במקצת את יתרוני -בערבית, מה שלא רגיל בצוותים של "פרויקטים של דו

לגבי עצם התנהלות הישיבות היו פערי ציפיות  ושת הערבים.בעל זכויות היתר, מול שלכ

ישיבות בעלי "שיח אשכנזי"  ,ממסורת של ישיבות מסודרות מאוד גדולים מאוד: אני באתי

כדברי חבר ערבי שלי, והרכז בא מהכיוון של קבוצה דינמית. שתי הגישות הן הפוכות באופן 

 קוטבי. 

 

ואני קבענו את רפרטואר ההצגות של שנה זו. ביסוד הרפרטואר עומדת שלי השותף 

ייצמיח משהו אחר, חדש, דבר שלישי, בעל ערך ערבי -התפיסה, מבחינתי, שהשילוב העברי

ערבי, שלא יינבע מתוך תלות אסימטרית, אלא מתוך שותפות של שווים. -מוסף. חיבור עברי

וכדי לעשות זאת נכון, כדאי ללמוד מאחרים, כמו לדוגמא מדבריה החשובים של קונסייזן 

(Conceison 1995תרגום שלי ,:) :האם פרויקטים כאלה " עלינו לשאול את עצמנו ללא הרף

והזנה תרבותית, או האם הם רק מחזקים מבנים הגמוניים קיימים אכן מקדמים הבנה הדדית 
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במקרה שלנו מדובר בהגמוניה של ( 151וקונצפציות שגויות שגורמות לכאב רב יותר?" )עמ' 

דוברי העברית, בכמה רמות: בדרך כלל השפה השלטת היא עברית, והערבית היא תרגום 

פי חוק בבעלי זכויות יתר, התיאטרון נתפס ככלי -העברית, דוברי העברית מוגדרים עלשל 

היא גם סותרת גישה רומנטית הרווחת ישראלית, ועוד. -ציונית-של ההגמוניה העברית

האמונה שההבנה הבינתרבותית העמוקה התיאטרון: "בתחום בדבר יכולתו הקוסם של 

ובעיקר: עלינו לדעת ( 156)עמ'  "פשוט אשליה.ביותר קוראת מחוץ לשפה המדוברת, היא 

בניסיוננו לעשות תיאטרון שהבחירה להיכנס להרפתקה כזו, דורשת מאיתנו יותר ולא פחות. 

(, ובהמשך היא מציינת 161רבותי, "עלינו לנהוג ביתר אחריות בכמה תחומים" )עמ' בינת

 כתחום אחד: לחנך את עצמנו.

 הם במאמר זה:להלן שלושה מושגים שאני משתמש ב

 

 קולוניאליזם פנימי:

רוב  1975.1הספר הראשון החשוב בנושא הוא "קולוניאליזם פנימי" של מייקל הכטר משנת 

החוקרים שמשתמשים כיום במושג זה, מתבססים עליו. הכטר מתאר בספרו את השתלטות 

של יים אחרי התנתקותה שנת רלנד, סקולטלנד ווויילסאית אנגליה על הארצות הקלטיו

 . תהליך הקולוניזציה הפנימי שהחל אז נמשך מאות שנים. 1536בשנת  אפיפיוראנגליה מה

שוויון גדול מאוד מבחינה פוליטית -במדינה שבה מאבחנים קולוניאליזם פנימי קיים אי

כמו בקולוניאליזם הקלאסי מייצרים האזורים או  וכלכלית בין אזורים שונים או קבוצות שונות.

אות עבור המטרופולין וקונים את המוצרים במחיר גבוה ביותר. הסחר הקהילות המדוכ

ידי -והאשראי נמצא במרכז הכוח. את התלות הכלכלית של הפריפריה במרכז מבססים על

פעולות חוקיות, פוליטיות וצבאיות. ה"קולוניות הפנימיות" נחשבות לשונות מבחינה דתית, 

וניאליזם הקלאסי, נעשית באמצעות אתנית או לשונית. ההצדקה לניצול, כמו בקול

במדינה בעלת מאפיינים של קולוניאליזם פנימי מבטא הריבוד  2 טרמינולוגיה גזענית.

המעמדי את השייכים ל"תרבות האם" לעומת השייכים לתרבות "הנחותה". חברי התרבות 

 הנחותה שואפים להתבולל בתרבות האם כדי לטפס בסולם המעמדי. 

ם אני מתייחס למדינת ישראל כמדינה בעלת מאפיינים של קולוניאליזם יחד עם חוקרים שוני

 פנימי. לכן המודל של תיאטרון, שמיד אציג אותו, מתאים לדעתי לישראל. 

 

 :תיאטרון סינקרטי

מיזוג רעיונות והשקפות שונות "סינקרטיזם, לפי מילון אבן שושן, הוא 
סינקרטי יצר חוקר ( את המושג תיאטרון 1977. )אבן שושן "לשלמות אחת

"בעזרת מושג זה ניתן לתאר תוצר ספציפי של התיאטרון הגרמני כריס בלמה. 
, שקיבל משמעות בייחוד החל משנות החמישים של קולוניאלית-פוסט תרבות

ידי אומנים מקומיים, -הכוונה היא לצורות התיאטרון שנוצרו על המאה זאת.
ז"א בעיקר  –שצומחים מפעולת הגומלין בין מסורת התיאטרון ה'מערבית' 

 (1, עמ' Balme 1995)מקומיות. "  לבין צורות הופעה –אירופאית 

                                                           
1 Hechter , 1975 
, בייחוד המבוא 2006רם, \שוויון, אני מפנה לברקוביץ-לגבי הדיון, מדוע שוני לא בהכרח אמור להוביל לאי 2

 של הספר.



38 
 

 ון הסינקרטי:תרבותיות לבין התיאטר-והוא מסביר את ההבדל בין הבין
 

-"ההבדל הבסיסי בין התיאטרון הסינקרטי שדובר בו פה לתיאטרון הבין
תרבותי המערבי הוא בכך, שבעירוב הסינקרטי של יסודות תרבותיים שונים לא 

המקומיים.  הזר עומד במרכז, אלא התיאטרליזציה של חומרי התרבות
מהדיאלקטיקה של זר ומוכר, ולכן דבק תרבותי המערבי חי -התיאטרון הבין

סיונות הרציניים ביותר של ברוק או מנושקין ריח של אקזוטיזם. יאפילו בנ
בתיאטרון הסינקרטי נקודת המוצא היא שונה. יוצרי סוג התיאטרון הזה עובדים 

סיון י. הנתרבותיות, שיצר הקולוניאליזם-או אפילו רב -על בסיסי מצב של דו
פוליטיים שונים מאשר עבודת -שלהם מבוסס על יחסי כוחות תרבותיים

התיאטרון של ברוק לדוגמא. תפקיד אומני התיאטרון האלה לא טמון בהבאת 
 (236)עמ' תרבויות אחרות אל הבמה, אלא בהתמודדות עם המדיום עצמו." 

)השפה המדוברת, שפת גוף,  יםיסמנטקריטריונים פי -מהבסיס הזה חוקר בלמה על
הוא . יצירות השונות ברחבי העולם, שמנסה להשתחרר מכבלי הקולוניאליזםהשימוש בחלל( 

שלו סוקר בין היתר את התיאטרון הצעיר של בני המאורי בניוזילנד, שמשתמש בהצגות 
דבר שיוצר יתרון לצופים המאורים על פני דוברי בשתי השפות, שפת המאורי והאנגלית, 

 האנגלית.

"ניצבים בקדמת הבמה" נושא הספר בישראל החלה תנועה רחבה של תיאטרון קהילתי, 
פעת מאוד מתפיסתו של אלג'ם. תנועה זו מוש-לבשולמית מאת , לדוגמא, (2010אלג'ם, -לב)

ת קבוצמשתתפי יאים אותם מבפיה יש לבסס את ההצגה על חומרים -לעיוסי אלפי, 
באה בראש כל  שאיבת הדרמה", בתהליך שקיבל את המושג "שאיבת חומרים": התיאטרון

פעולה. אנו אוספים רשמים בסקרים, בצפייה, בהסתכלות, במעורבות, בשאלת שאלות, 
 (2012באיסופם של החומרים שמהם תבוא בסופו של דבר היצירה הדרמטית." )אלפי, 

המקומיים", ממש כפי שמגדיר זאת  "תיאטרליזציה של חומרי התרבותבצורה זו נוצרת 
תמיד הבין את עצמו ככלי להעצמה, בלמה כתיאטרון סינקרטי. התיאטרון הקהילתי בישראל 

לעתים פוליטי יותר, לעתים פחות, אך בכל מקרה מהווה התיאטרון התבנית לתוכה יוצקים 
אם כן להיחשב לסוג של תיאטרון סינקרטי,  עשויהקהילתי בישראל את החומרים. התיאטרון 

 שוב מתוך גישה שהצגתי קודם, שמדובר בחברה בעלת מאפיינים של קולוניאליזם פנימי. 

 

 :תלות אסימטרית

במנגנון התלות האסימטרית הצד החזק הוא בעל היוזמה, ואילו הצד החלש רק מגיב, או לא 

בכל חברה קיימת תלות אסימטרית בין בעלי זכויות היתר )אצלנו  לם.ומגיב, אך לא יוזם לע

הם מוגדרים כ"יהודים"( לבין המופלים לרעה )במקרה של הפרויקט שלנו: ערבים פלסטינים, 

אזרחי המדינה(. תלות זו מאפיינת את היחסים בחברה שלנו החל מהרמות הגבוהות ביותר 

ניתן מטה לרמות הנמוכות יותר. האם של הפוליטיקה, החברה והכלכלה, והיא מחלחלת ל

 התלות האסימטרית הזו על ידי פעולה מלמטה ולהפוך לשיתוף פעולה בין שווים?למוסס את 

יש בהחלט אפשרות ליצור אלטרנטיבה אחרת, מלמטה, וזה גורם כפי שטענתי בפתיחה 

 בהכרח לפיצוץ. 

כתבו על כך בתקופה ם, (, במאמרם על מפגשי נוער בין יהודים וערבי1986הופמן ונג'ר )

 :קיום" היה מקובל-שעדיין המושג "דו

כדי להסביר את התופעה של חוסר סימטריות, אם היא אכן קיימת,  ..."

אפשר שיועיל העיקרון של "תלות אסימטרית" שמציעים ג'ונס וג'ררד 
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(Jones,1967  וכאן -(.  עיקרון זה הופעל בנוגע ליחסים דיאדיים )דו )צדדיים

צבים קבוצתיים. תלות אסימטרית קיימת, כאשר אדם אחד תלוי יותר מועבר למ

פי הגדרתם, "... תגובותיו של אדם אחד -באדם אחר משחברו תלוי בו. ועל

ידי תוכניותיו שלו, בעוד תגובותיו של האחר נקבעות בעיקר -נקבעות בעיקר על

, 707." )שם, עמ' האחר מגיב ללא תוכניות משלוידי התגובות של חברו. -על

 הדגשה שלי(

ערבי. הוא כבר קיים. -קיום יהודי-קיום, ולכן לא צריך לשאוף לדו-גם בין סוס ורוכבו קיים דו

 השאלה היא: מה טיבו?

 קיום:-היבט נוסף של תלות אסימטרית קיים מבחינת מימון הפרויקטים שעוסקים באותו דו

-נתמכים במרבית המקרים עלידי יהודים, והם -"כל ארגוני השותפות המוכרים לנו נוסדו על

ידי קרנות יהודיות. חלק מהעמיתים הערבים ייתנגדו לקביעה זו וייטענו שקיימים ארגונים 

ידי ערבים. לצערי, אמירה זו אינה תקפה ואינה -שנוסדו במשותף, או אפילו כאלה שהוקמו על

חום החברה נכונה. הניצוץ והרעיון הראשוני שהוביל להקמת כל הארגונים המוכרים לנו בת

האזרחית, אשר מעסיקים יהודים וערבים, התפתח תמיד בקרב יהודים, אם כי רבים מהם 

קולטים בהמשך עובדים ושותפים ערבים. באופן אישי, אינני מכיר ולו ארגון שותפות אחד 

ידי ערבי. המסקנה המתבקשת היא שארגוני השותפות במתכונתם הנוכחית עונים -שיוסד על

 (61, עמוד 2007ובהק." )כנאענה, על צורך יהודי מ

ממשלת ישראל אוהבת כסף ערבי רק במסגרת היחסים הקולוניאליים, כלומר זה ככה?  למהו

כתשלום על שירותים או מוצרים ישראלים, לא כיוזמה למימון פרויקטים, שהממשלה לא 

שתמומן מכסף  עמותהאך , שלא ביוזמת הממשלה בכל זאת מגיע לארץ כסף ערבייזמה. 

ערבי חסרה לגיטימיות אפילו אצל עברים שמאלנים. שני המנהיגים הפלסטינים הבולטים 

ידי -בתוך ישראל בעשר השנים האחרונות, השייך ראאד ועזמי בשארה, הוטרדו שניהם על

ארגוני שותפות בהעוסקים אבל אני חושש, שהרבה מאוד אנשים השלטונות בדיוק בגלל זה. 

דות פשוטות אלה, ואף לא מתאמצים לנמק, למה העבודה שלהם חשובה, מתעלמים מעוב

קיום, כי זו -הם עוסקים בדובנוסף, ו. קיום-דומקדם את השהיא חשובה, כי זה ם חושבים ה

פרנסתם, והם לא רוצים לאבד אותה, ולכן הם רוצים להמשיך לעשות את מה שהם עושים, 

 גם אם זה שגוי.

האסימטרית הקיימת כמובן בכל מערכת קולוניאלית, קיימת גם בארץ טענתי היא, שהתלות 

, 3שלנו, ושהיא מחלחלת מלמעלה למטה. איני משתמש במונחים "יהודים" לעומת "ערבים"

נוער ההבדל -אני מעדיף לדבר על בעלי זכויות יתר לעומת מופלים לרעה, גם אם במפגש בני

ישוב קהילתי או למשרה ממשלתית לא ממש בנגישות לקניית קרקע או בסיכויים להתקבל לי

רלוונטיים. אבל האפליה נמצאת בשדה, והיא מחלחלת. וכשהמפגש משקף את המציאות הזו 

כדי שלא ייצור נזק, הוא צריך לקיים אלטרנטיבה,  ובכך משכפל את האפליה, הוא יוצר נזק.

אלטרנטיבה זו  הנוער.-מלאכותית, למערכות היחסים בחברה הסובבת את בניאולי שנתפסת 

אחד הקומונרים על הבמה, אך חייבת גם להקרין לחיים היומיומיים של השותפים. תיתכן 

סיכם את הפקות התיאטרון של השנה: "אני לא חושב, שחיי הקומונה הועילו לחזרות, אבל 

 החזרות כן הועילו לחיי הקומונה."

                                                           
גישת "היהודים" לעומת "הערבים" היא גישה "מטוהרת", בלשונו של יהודה שנהב. אני לעומת זאת תומך  3

ה "ההיברידית". יש צורך לפרק את התבנית הבינארית וליצור מרחב שלישי, שבו יש גם יהודים ערבים, בגיש
  2003וערבים יהודים, ופלסטינים יהודים ועוד. ראה, בעניין "טיהור" ו"היברידיות": שנהב 
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ה קהילתית( שהעלו חברי אתאר עכשיו את שלוש ההפקות הגדולות )לצד הצגות רחוב ועבוד

 הקומונה במהלך השנה.

 ותמיهادي 

 
לשונית: עברית, -לשונית, לא דו-ההפקה הראשונה של הקומונה הייתה הצגת ילדים, תלת

ערבי )עם אנגלית( של סיפור הילדים, שנקרא -ערבית ואנגלית. "האדי ותמי" הוא עיבוד עברי

האדי )הדובר ערבית( בוגר . והאדיה(האדי ) هادي وهاديةבעברית עמי ותמי ובערבית 

מתמי )הדוברת עברית( בכמה שנים, אביהם הוא אינטלקטואל ערבי חסר השפעה ויכולת, 

שהתחתן בשנית עם אמריקאית דוברת אנגלית, שמכריחה את הילדים "לעשות שלום". 

המכשפה דוברת עברית, וכך גם החתול שלה שעושה, בין היתר, שליחויות בין המכשפה 

מטרית ששיקפה את המערכת החיצונית: הילדים א החורגת. יצרנו כאן סוג של תלות אסילאמ

תלויים תחילה באם חורגת אמריקאית, ואחר כך ישראלית )עברית(. השחקן ששיחק את 

המכשפה וגם כתב חלק גדול מהטקסט, השווה את ססמאות הפיתוי של המכשפה לססמאות 

ילדים לשבור את התלות הזו, כמו באגדה של "קדימה". אך בסוף ההצגה מצליחים ה

היו הפוכים לאסימטריה רק שאלה בין האדי ותמי יצרנו יחסים אסימטריים, המקורית. וגם 

מודל התלות של המופלה בבעל זכויות היתר, ההעברייה תלויה בהאדי הערבי.  תמי :שבחוץ

: תחיצוניבות התעררק בגלל אך וחוזרת  ,שקיים בחברה הישראלית הסובבת את התיאטרון

ר רחתשכדי להבהוראת האם החורגת האמריקאית מוציאה המכשפה את תמי מהכלוב, ו

האדי עכשיו בתמי. אך רוב ההצגה היתה זו תמי האחות הקטנה, שתלויה בהאדי, אחיה תלוי 

 האדי לא ניצל את התלות של תמי האחות הקטנה, אלא הצטייר כאחראי ומתחשב. הגדול. 

 לדיאלוג בין האדי ותמי: ותדוגמאשתי להלן 

 המקום: ביער  .الخضراء الغابه في: المكان

 הזמן: אחרי הצהריים .في ساعات ما بعد الظهر: الزمان

 מזג אוויר יפה. .الطقس مشمس وجميل

 דמויות: האדי ותמי .هادي وتامي: الشخصيات

 תמי:  :تامي

 بل لهما حصل ماذا تدري ال, الدلوعه الصغيره األخت دور في

 ال جائعه, ما مكان في ينتظرهما األب ان تعلمه ما كل

האחות הקטנה המפונקת, לא מבינה מה קרה  .األكل غير شي يهمها

להם, רק יודעת שאביהם ממתין להם במקום כלשהו, רעבה, מעוניינת רק 

 באוכל.

 האדי::   هادي

تارة يشعر , حائر ال يدري ماذا يشعر تجاه ابيه

يتفهم  حالة األب والوضع بالغضب تجاهه وتارة اخرى 

מבולבל בין זעמו לבין  .اإلقتصادي السيء الذي يسود البيت

 הבנתו את המצב הכלכלי הקשה.
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لهذا السبب يسير هادي في الغابه بدون اي قصد ألنه 

هل يبحث عن بيته ويعود إلى , ال يدري ماذا يفعل

 לכן הוא לא יודע לאן פונות פניו: .ابيه او يبحث عن مأوى جديد

 הביתה או למקום אחר?שיבה 

 

תמי: האדי האדי אני מתה מרעב, בא לי טוסט גבינה בולגרית עם זיתים 

ירוקים ושתי חתיכות של עגבניה באמצע, עם כוס שוקו.. האדי בוא נחפש 

 קפתריה...

من شان هللا حلي عني الواحد مش عارف وين هللا : هادي 

, سكحاطو وإنت بتتوحميلي على توسو وشحار على را

انا ملتعن !! فهمنا إنك جوعاني.. جوعاني جوعاني

אנא  .عيرينا سكوتك من شان النبي, أساسي من الجوع

ממך, הרפי ממני, אני לא יודע מה לעשות, ואת מבלבלת את המוח עם 

ו שאתה רעבה! שתקי קצת, בשם טוסט... רעבה, רעבה... בסדר הבּנ

 הנביא!

צפת מתוקה ממ.. מה בא לי תמי: בא לי גם אחרי הטוסט גלידה עם ק

 גם??..

ش ششششششش: هادي  !!!  ش ِ

תמי : ששששוקולד כן איך ידעת? ממממממממממ שוקולד עם אגוזים וואי, 

 אה האדי אתה חייב לי שתי שקיות של במבה מתי אתה מחזיר לי??

כשאדע לאן  .لما بعرق وين لرايحن بعطيكي شو بدك: هادي

 ללכת, אתן לך כל מה שתרצי!

תמי: שקרן אתה תמיד מבטיח לי ולא מקיים אני רצינית עכשיו מתי אתה 

 מחזיר לי את הבמבה?!!!! 

باهلل شو؟ ايمتا اخدت منك بمبى؟ بعدين بتعرفي : هادي

מה? מתי לקחתי ממך במבה? את  !!إني باكولش غير بيسلي

 יודעת, שאני אוכל רק ביסלי!!

..... 

בערבית, ותרגמנו את הרפליקות של תמי )את הסצנה כתב השחקן שמשחק את האדי, 

 .(, וכאן, לצורך המאמר, גם את היתרלעברית

 דוגמא שנייה: אפילו שהאדי מאחורי סורג ובריח, הוא מצליח להוביל ולהדריך את תמי:

 תמי: ]נכנסת[ ראית את המטאטא?  )וכו'(

 האדי: ]מתוך הכלוב, מתגרה בה[ אז תנקי בידיים!

 תמי: מה?
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 דיים!האדי: תנקי בי

 תמי: טוב אני אנקה בידיים.

האדי: הנה, תנקי פה את הזכוכית של הכלוב )מצביע לקדמת הכלוב. היא עושה כך.( 

ופה! )מצביע על צד הכלוב. תמי מנקה במרץ, ואז מתמוטטת ומתחילה לבכות.( למה 

את עושה את זה, תמי? את לא מבינה, שהמכשפה מנצלת אותך? ומה היא נותנת 

ת זוכרת שישבנו בבית שלנו וראינו יחד טלוויזיה, לפני שניתקו לנו לך בתמורה? א

 את הכבלים?

 תמי: )עדיין בוכה( איך שישבנו בבית לפני שניתקו לנו את הכבלים...

 האדי: ושיחקנו בכל המשחקים שלנו..

 תמי: ושיחקנו

האדי: את יודעת, אני חלמתי אתמול בלילה, שאבא שלנו מחפש אותנו. שמעתי את 

 שלו: "האדי... תמי..." הקול

 תמי: )עדיין בוכה( באמת? ככה אבא קרא לנו וחיפש אותנו?

 תמי. את יכולה להתגבר על המכשפה! את יכולה! –האדי: כן. 

 תמי: )מפסיקה לבכות( איך אני יכולה להתגבר עליה?

אהבה של אחים חזקה יותר מכל האדי: את יכולה! את יכולה! אנחנו אח ואחות! 

 תגידי את זה! בעולם!כישוף 

 תמי: )מוחה את הדמעות( אהבה של אחים יותר חזקה מכל כישוף שבעולם!

 )המכשפה נכנסת( 

.... 

הדיאלוגים כתובים בצורה כזו, שגם דוברי העברית וגם דוברי הערבית מבינים את מה 

 ידי חזרה חלקית של דברי השני.-ששניהם אומרים, על

יוסף, בקיבוץ דליה, במחלקת -במתנ"ס נווה ליסה,ההצגה עלתה במועדון הגיבורים בח

הילדים של בית החולים רמב"ם, בקיבוץ מעברות, בנווה שלום, בביה"ס נרקיסים בקריית 

ערבי מעורב. ההצגה זכתה -טבעון ובבית הספר הדמוקרטי של יפו, תמיד בפני קהל עברי

שונה של תיאטרון, לשבחים מרובים, והילדים, שבשביל רבים מהם הייתה זו החוויה הרא

 נהנו מאוד.

שהאדי דובר ערבית ותמי דוברת ייתכן אני לא זוכר רגע אחד שבו עלתה השאלה: איך זה 

זה התקבל בצורה טבעית עברית? לא מצד השחקנים, לא מצד הילדים שצפו בהצגה. 

 לחלוטין, כמו שלא הורמה גבה אחת לאור העובדה, שהילד האחראי והבוגר יותר הוא הערבי

 להלן כמה תגובות )בכתב( של ילדים שצפו בהצגה:

עדן: ההצגה היתה מצחיקה. אני מאוד נהניתי. היה נחמד, שעשיתם חלק בעברית 

 וחלק בערבית. בגלל זה ההצגה היתה מעניינת ומיוחדת. 
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איתי: ההצגה מיוחדת, כי היא היתה בשלוש שפות. נהניתי מההצגה מאוד, כי אני 

 מכיר את הסיפור.

הניתי מההצגה, היא גם לימדה אותי כמה מלים בערבית. ההצגה היתה נטע: נ

 מצחיקה, עצובה, מעניינת ומיוחדת.

מי שהיה לו בעיה עם השפה הערבית, היה מנהל המתנ"ס בנווה יוסף. הם רצו, שההודעות 

 )כרזות ופליירים( תהינה בעברית בלבד. כמובן, שלא וויתרנו.

את יש גם בהצגה זו ביטוי לקולוניאליזם ולקולוניאליזם, אומנם מדובר בהצגת ילדים, ובכל ז

המכשפה, יחד עם העוזרת שלה, החתולה ידי האם החורגת והמכשפה. -שמיוצגים על

 גרטרוד, מסיתה את תמי נגד אחיה:

 ]הרפליקות של האדי מתורגמות לעברית, השאר בעברית במקור[

... 

 המכשפה: תמי... 

 תמי: אוי לא זאת המכשפה!

 המכשפה: תמי.. תמי חמודה... מה את עושה כאן כל כך מאוחר בלילה? 

 תמי: אני... אני... רק קמתי לקחת משהו לאכול...

המכשפה: את רעבה חמודה? למה לא קראת לי הייתי מכינה לך משהו טעים... 

 אם.. מוטבלת ברוטב שוקולד...-עוגיית זנגוויל מורעלת... אה

 וגם...תמי: לא רציתי להעיר אותך, 

 וגם מה?!)עוברת לטון מאיים(:המכשפה 

 תמי: רציתי לראות את האדי...

כבר שכחת )חוזרת לטון מתוק( המכשפה: נו באמת! ידעתי! לראות את האדי,מה?! 

)מסתכלת על כמה האדי רע אלייך? איך הוא אוהב לקרוא לך מאחוריי הגב?...

 האדי(

 תמי: איך?!

 האדי: זה לא נכון אל תקשיבי לה!

 רוצה הוכחות?)טון מתוק,מתקרבת לתמי( תקשיבי לי!)בטון מאיים(מכשפה: ה

 תמי: מה?...איזה? הוכחות למה?

 גרטרוד!!! )בצווחה(המכשפה: גרטרוד? 

 )גרטרוד נכנסת בבהילות לבמה. על צווארה קולר פעמוני(

 גרטרוד: מיאו! מה עשיתי עכשיו?...

 כשהיא פתחה את שקית הביסלי?המכשפה: גרטרוד חמודה, איך קרא האדי לתמי 
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)מלקקת את רגלה,האדי עושה לה סימנים של "חכי חכי" ,היא גרטרוד: מיאו... 

 לא זכור לי...מפוחדת( 

 מכשפה: גרטרוד!

 גרטרוד: פרה שמנה...

 )תמי מופתעת ומתחילה ליבב ,האדי זורק על גרטרוד עצם ופוגע לה בגב(

 ה קורא לי ככה!תמי: באמת האדי? אתה יודע שאני שונאת שאת

 גרטרוד משקרת תמי! את חייבת לעזור לי!  :האדי

 המכשפה: את רואה תמי כמה האדי רע אלייך? הוא לא השתנה... לא השתנה...

 גרטרוד: כן, פרה שמנה...

 גרטרוד! איך עוד האדי קרא לתמי היום?)גוערת בגרטרוד( מכשפה: 

 מיאו... : )מסתכלת על האדי בחשש(גרטרוד

 איך?!מכשפה: 

 גרטרוד:חזירת יבלות בפירורים!

 תמי: בפירורים?!

האדי: כל היום רק אוכלת ועוזרת למכשפה ולא חושבת להוציא את שנינו מכאן... 

 נמאס לי ממך תמי, את בכלל לא אוהבת אותי...

 תמי: אני לא חזירת יבלות! ואני גם לא שמנה! 

 בר עכשיו!האדי: היה צריך לשים אותך בכלוב, אותך אפשר לאכול כ

 תמי: לא נכון! קוף אחד! היה צריך לשים אותך בכלוב מזמן!

 )בנתיים גרטרוד והמכשפה מחקות את הריב של האדי ותמי ולועגות להם(

... 

א לתיאטרון סינקרטי. מלהצגה הוא לא טקסט אותנטי, ולכן הצגה זו לא היתה דוגהבסיס 

אבל הוספנו הרבה מאוד חומרים אותטניים לתוך הטקסט, ובארץ כל ילד וילדה, עברי, ערבי, 

 עבריה וערביה, מכיר את "עמי ותמי", מה שקירב את ההצגה לקהל. 

 

 

SHATOF 
 

. , עם חמש דקות של ג'יבריש באמצעתנועה ללא מילים-תיאטרוןההפקה השנייה היתה 

. הגלגול השני קבוצה אחרתונים להצגה זו עלו לי חמש שנים קודם לכן עם הרעיונות הראש

. SHATOF :, אז זה נקרא "שטח המריבה", ועכשיו היה הגלגול השלישי2005-היה ב
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לכותרת ההצגה אין משמעות בעברית או בכל שפה אחרת, והיא לקוחה מקטע הג'יבריש 

 לחמים.הוא הבד האדום שעליו נ SHATOFהקצר מאמצע ההצגה. 

שישה פסלים במוזיאון מתעוררים בלילה לחיים, כאשר המוזיאון ריק. קלאופטרה, רבי מנדל 

מויזניץ', זאיורי, )גיישה יפנית(, אנן )קאובוי אמריקאי(, אבשיניה )פוליטיקאי צרפתי( והאלה 

פתאום מגלה מתחת לאחד מישהו היוונית אתנה לומדים להניע את האיברים, ואף ללכת. 

. תחילה אף אחד לא יודע, מה עושים איתו, בגולגל דוםבד אהמעמדים שעליהם היו מוצבים, 

מלחמת שוורים, כולם מתחבאים מתחת לשטיח ויוצרים : הם מתחילים לשחק איתוכך -אחר

 וכו'. צועדים על השטיח האדום, מפלצת אדומה, 

לם על השטיח ומתחיל דיון, בג'יבריש, על נוצר מאבק על השטיח. לבסוף מתיישבים כו

לוותר עליו.  מוכןשטח המריבה. לכל אחד סיבה משלו, למה השטח שלו ולמה הוא לא 

באה תוכנית החלוקה: יש מתנגדים, ויש תומכים. הסצנה ואז בהדרגה הדיון עובר לריב, 

 . BLACKהופכת לאלימה מאוד, מוזיקה חזקה מאוד, הבלגן מגיע לשיא, ואז 

לאלף חתיכות, קליאופטרה התעוורה, פלס אתנה  עדרגה עולה שוב האור, הבד נקרבה

והפוליטיקאי הצרפתי השתגעו, הקאובוי אמריקאי כבול, רק הרבי נשאר שלם, בריא ושפוי. 

 לאחר די הרבה זמן פתאום מגלים, שהגיישה מתה. 

זה איפשר  שלה.\לפי הרעיון שלו כל שחקן ושחקנית בחר ובחרה דמות מהקשר תרבותי אחר

לאורך אינטראקציה סינקרטית מעניינת ומגוונת מאוד, הן בשפת הגוף, הן בקודים תרבותיים. 

ההצגה כולה היו קטעי מוזיקה שונים, גם הם נבחרו מתרבויות שונות: פיירוז, חצ'טוריאן, 

לי אאבל זה איפשר גם לבדוק, מהו אוניברספינק פלויד, אלבניז, אריק רודיך, ונגליס ועוד. 

  לבני האדם: רכושנות, קנאה, חמלה, עצב, יכולת למידה וכו'.

בבחירת הדמויות היתה אמירה: אין תרבות גבוהה ונמוכה, אין תרבות שמגיע לה יותר 

ידי האלמת ההצגה מצאנו דרך נוספת, להפגיש אנשים בעלי שפות -מאשר לאחרת, ועל

וגם מבחינה זו אפשר לדבר על תיאטרון סינקרטי, שונות, על הבמה, ובקהל, בצורה שוויונית. 

, הבד אדום הענק, את הארץ הזו שעליה SHATOF-מבחינה נוספת: בשבילנו סימל ה

תלות  .כך, והיא נקרעת, נגזלת, נמכרת, נשדדת, תוך מלחמה נוראית והרסנית-נלחמים כל

ועות תלויות כאשר הדמויות הפגבהפקה בשליש האחרון, אחרי המלחמה, ביטוי באה לידי 

אחת בשניה. זה בלט במיוחד בקשר שנוצר אחרי המלחמה בין קלאופטרה שהתעוורה לבין 

תלות אסימטרית היתה בעיקר בולטת מאוד זו תלות זו הייתה שוויונית. אך הקאובוי הכבול, 

שני הבמאים, היתה תלות אסימטרית כזו, אך היא לא בין בתהליך ההפקתי. ביני לבין שותפי, 

 די ביטוי על הבמה, ובכך, כך אני טוען, נבלמה ונשברה מלמטה.באה לי

 

 זיכרונות מהשיבה לחיפה
 

 

הנובלה  .של הקומונהביוני התחלנו עם ההכנות לקראת ההפקה השלישית והאחרונה 

"השיבה לחיפה" נחשבת בעיני רבים ליצירה הספרותית המטלטלת ביותר שנכתבה אי פעם, 
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ידי המוסד יחד עם -פלסטיני. המחבר, ע'סאן כנפאני, שנרצח על-הישראליאודות הסכסוך 

 4 , הוא אולי הסופר הפלסטיני החשוב של דורו.1972בביירות בשנת  17-אחייניתו בת ה

נאלצו בני הזוג ספיה וסעיד להימלט מביתם בחליסה בחיפה התחתית,  1948באפריל  22-ב

עקב בהילות בריחתם הנואשת, הותירו מאחור כאשר ההגנה תקפה את חיפה מכיוון הכרמל. 

ידי -ניתנת להם ההזדמנות, בעקבות כיבוש הגדה המערבית על 1967תינוק. אחרי מלחמת 

צה"ל, לחזור לביתם שבחיפה. במקביל: הזוג אפרים ומרים גושן, ניצולי שואה 

אפרים עם תינוק. כאשר מגיעים סעיד וספיה לביתם,  –מקבלים מהסוכנות בית  מאושוויץ,

 כבר לא בחיים, ובנם חלדון הפך לדב, והוא עכשיו חייל צה"ל בשירות סדיר. 

. המערכה 1948-את קורות שני הזוגות במציגה  בהפקת הקומונההמערכה הראשונה 

ת, המערכה השניה: סיוט. קבוצה של ו. ובין שתי המערכ1967השלישית היא המפגש בשנת 

ישראלים ופלסטינים, המנסים לעשות יוגה ביחד, אבל לא מצליחים, כי כל הזמן יש פיגוע, או 

הדימוי המרכזי במערכה זו הוא  כיוון שלפי הצעת אחד השחקניםכיבוש, או משהו אחר. 

יב של "שאיבת פה היה מרכהסיוט, גם שילבתי בהצגה סיוטים אישיים לגמרי של השחקנים. 

  חומרים", שעליו דיברתי תחילה.

)במחזה זה תורגמו כל הרפליקות משפה אחת לשניה, כיוון שהקרנו  דוגמאות טקסטואליות:

 בעת ההצגה כתוביות תרגום(

 اجيتي بالباص؟ח: אז איזה אוטובוס את לוקחת לפה מחליסה?.... 

بخاف من ..الד: )צועקת( לא, אני מפחדת מאוטובוסים. אני הולכת ברגל.

  انا بمشي..الباصات

 كيلومترلحد الكرمل؟ 4ח: ארבעה קילומטר עד פסגת הכרמל? 

 اهד: )צועקת( כן.

 نروح عمفهىח: אז נלך לבית קפה?

 الד: )צועקת( לא.

 مطعمח: מסעדה?

 الד: )צועקת( לא.

 سينماח: קולנוע?

 ال انا بخافד: )צועקת( לא. אני מפחדת.

)פונה לאור( יש פה ווידאו? )אור מהנהן ומצביע  –יזה ווידאו ח: טוב, נישאר פה, נביא א
طيب راح نبقى על הברקו של התרגום.(  ונוכל במבה, וביסלי ושוקולטה..,

بنشوف فيلم بالفيديو بنوكل بمبه وبسلي ..بالبيت

 وشوكالطه 

                                                           
יכת ל"הון חשוב להדגיש, שעל אף ההערכה שזוכים הסופר ובמיוחד הנובלה הזו בעולם הערבי, היא לא שי 4

( וכך 2006רם \תרבותי", שכדאי להתהדר בה בחברה הישראלית. )מוטי רגב: "הון תרבותי", בתוך: ברקוביץ

הייתה הבחירה בחומר זה אמירה בפני עצמה, שגם אילצה אותנו למצוא בית אחר לחזרות, כי מנהל המתנ"ס 

 בנווה יוסף לא הסכים שנערוך חזרות על הצגה כזאת במתנ"ס שלו.
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 وتوست مع جبنه بلغاريه وزتونד: וטוסט עם גבינה בולגרית וזיתים!

 بنجيب بيتسهوח: ונביא גם פיצה!

 مين راح يجيب البيتسا؟ד: )צוחקת( מי מביא את הפיצה?

 مين تبع انجيل؟? Angelח: השליח של פיצה 

צוחקת עוד יותר. גם רננה ואחמד צוחקים. יותר ויותר. וחאלד, במבוכה, מצטרף. ]ד: 
 . [הצחוק נהיה היסטרי

... 

 

הקומונה )חליסה(, הסיוט שבנסיעה בסצנה זו משולבים חומרים שונים, כמו המיקום הספציפי של 

תפוצץ, התייחסות של התיאטרון כתיאטרון, וגם ציטוטים מתוך ההצגה הקודמת, לה עלולבאוטובוס, ש

עירוב הסינקרטי של יסודות טיפול זה בחומרים מדגים את העיקרון, כפי הגדיר בלמה: "האיד ותמי. 

" המקומיים. של חומרי התרבות תרבותיים שונים לא הזר עומד במרכז, אלא התיאטרליזציה

 )ראה מבוא(

.... 

כך הרבה שנים ועדיין לא מדבר ערבית? -אח: אתה לא מתבייש? אתה חי כאן כל

 بتستحيش عدمك؟كل هالمده وبعدك بتعرفش عربي؟

אור: אתה לא יכול לתאר לעצמך כמה קל יותר להתבייש מאשר ללמוד ערבית. 

يش اهون تستحي من انو  تحكي مش راح تتخييل قد

 عربي

... 

כאן יש לדעתי ביטוי לקולוניאליזם הפנימי, שמתבטא בסירוב ללמוד את שפת האחר ובכך להכריח אותו לדבר 

 בעברית, שפת ההגמוניה.

גם סגנון המשחק והבימוי של ההצגה היה מעורב. שלוש המערכות היו שונות זו מזו גם 

. במערכה הראשונה דיברו ריאליסטיתתה באמת ין לא הימבחינה סגנונית, אך אף אחת מה

כל הדמויות ישירות אל הקהל וסיפרו את סיפורן, המערכה השניה היתה בסגנון של מחזה 

רוחו של דוד המת, אבי המשפחה, לישית היתה כביכול ראליסטית, אך חלום, והמערכה הש

היה נוכח כל הזמן, מבלי שהדמויות האחרות הבחינו בו. גם בהצגה זו בחרנו לשבור את 

המוסכמה הלשונית, לפי דמות של יהודי יידבר עברית ודמות של ערבי יידבר ערבית. חלק 
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דמויות היהודים דיברו עברית, וחלק ערבית, וחלק מדמויות הערבים דיברו ערבית, וחלק 

 עברית. 

ויזואליים הבולטים ביותר בהצגה, חוץ מאשר הסיוטים הפוליטיים הו המרכיביםשני 

. בעיקר עניין המפה. מרכיבים אלו עוררו מחלוקת רבה והאישיים, היו המפה והמסכות. שני

הרעיון של המפה היה שבתחילה תהיה מפה של החלק הצפוני של פלסטין, מלאה בשמות 

שיהיו בעברית, וחיפה שתהיה בשתי  ערביים של יישובים )חוץ מראש פינה וזיכרון יעקב

ידי שמות עבריים של ישובים חדשים. לשתי -השפות(, ובהדרגה השמות הערביים יכוסו על

, המפה הבנות העבריות בקומונה זה היה קשה, ובסופו של דבר שתיהן לא השתתפו בכיסוי

בל הן אלא רק שלושת הבנים. הן לא התווכחו עם זה, שזה משקף את המהלך ההיסטורי, א

. לדברי אחת מהן, היא תומכת ברעיון, אך היא מתחשבת לא רצו לעשות את זה בעצמן

במשפחתה ובאורחיה מקיבוץ, ששמו מכסה על המפה במהלך ההצגה את השם של הכפר 

 הערבי שהיה שם קודם. 

 

בסוף הסיפור מקבל האב סעיד את   5.סיום הנרטיבההתמודדות המורכבת ביותר הייתה עם 

תפיסתו של מי שהיה בנו, שמטיח בפניו, שהוא היה צריך לשחרר אותו בכוח הנשק, אם לא 

ה, ידב בכוח הנשק, מה יהיה על אמו השני\יתה ברירה אחרת. ואם משחררים את חלדוןיה

נית, טיפל בדמות זו באמפתיה גדולה מאוד, לראשונה בספרות הפלסטיה? כנפאני יהיהודי

 לא נותן את הדעת. הוא על כך אבל 

האב היהודי המת, ששתק במשך כל המערכה השלישית, דוד, רצינו סוף אחר, וכך אמר 

 בסוף ההצגה: )הוא אמר את זה בערבית, הנה התרגום לעברית(

 

להיות אבא שלך. הם  אמורדוד: כן, אני אבא שלך. אבל הוא )מצביע על סעיד( היה 

מת. כי השתכנעתי, משום מה,  –הפסידו אותך. אבל הם חיים. ואני, שזכיתי בך 

אחרי כל מה שעברתי, אחרי כל מה שעשו לנו הנאצים, שצריך לאחוז בנשק. ולא 

חשבתי מספיק: הנשק הוא הכלי שלי, או שאני הופך להיות הכלי של אלה שנתנו 

 –מה האינטרסים של אלה ששולחים אותך?  לי את הנשק הזה? דב, אתה יודע,

 סעיד, צפיה, אצל מי נמצא עכשיו חאלד הבן שלכם?

 )פונה לקהל(

לעיתים אני שואל את עצמי: איפה שלמה המלך, החכם באדם? ואם לילד כבר 

מלאו עשרים, מדוע עוד מבקשים לבתרו? החכם באדם אינו יורד מן השמיים. הוא 

י עוד לא נהנה מהמותרות האלו. אני עדיין קשור שם, מדבר עם החיות, בנחת. אנ

לכאן, יורד לכאן, לבית הזה, שירשתי מבעליו הקודמים )מצביע על סעיד וצפיה(, 

כבול לכאן בעבותות ברזל. לבי המת מחסיר פעימה במעשה שגגה או חוצפה של 

בני יתומי או בסערתה של אשתי אלמנתי. עכשיו אחשוב גם על סעיד וצפיה, ועל 

חאלד. הם עוד עלולים להיפגש, צד מול צד, אח מול אחיו. ומה יהיה עליהם?  בנם

                                                           
( דן בהרחבה בחשיבות סיום הנרטיב. סיום הנרטיב הוא זה שמבטא את מסר ההצגה, וגם אם 2008דן אוריין ) 5

ההצגה מנסה לא למסור שום מסר, זה מסר. הסיום יכול להיות סגור ומוחלט, הוא יכול להיות פתוח, וגם אלה 
 שייכים למסר של ההצגה. 
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ממעל אין עונה. ואין דבר זולת רצונכם הטוב ממטה, שלא לבתר את שנולד, שלא 

 לעשות אחים לניצים.

 

בניגוד לסיום של כנפאני הצבנו מסר פציפיסטי של אחווה, מסר שיש בו סימני שאלה רבים, 

, בחיים אה של כנפאני. במסר זה מחוזקת התהיה שלנו, לאורך כל השנהבניגוד לסימן הקרי

המשותפים שלהם, ובהצגות, דרך השימוש בשתי השפות ובדיאלוג מתמיד: מה בעצם מבדיל 

בינינו? חיזקנו את האמירה, שאת ההגדרה וההפרדה והתלות האסימטרית, 

 הקולוניאליסטית, שמכתיבים לנו מלמעלה, איננו מקבלים.

 הכל שייך לכל שיוכל להיטיב עמו "יהי
 הילד לאשה האמהית כדי שייגדל

 העגלה לעגלון הטוב כדי שיינהג בה היטב
 והאדמה למשקים אותה מים כדי שתיתן פריה בעיתו."

 

בים ת חוש\ת וכל פלסטיני\אלה מילות הסיום של "מעגל הגיר הקווקזי" של ברכט, וכל ישראלי
למשקים אותה מים"?  –ארצו? מה פירוש: "האדמה  היהתכמובן מיד על ארצו שלו, למי 

 ולכן, הילד, במעגל הגיר, למי הוא שייך?
בתחילת המאה העשרים, לפני מאה שנה, הביא המחזאי הגרמני קלבונד את המחזה הסיני 

שה הצעירה, יעל מעגל הגיר לגרמניה, וברכט הפך את הסיפור על פיו: גם אצלו לוקחים לא
שה הרעה, העשירה יאת הילד, אך היא איננה האמא הביולוגית. האיה והטובה יהיפה, הענ

פי ברכט, וכך -והמכוערת היא האמא הביולוגית, מה שלא נותן לה זכויות על הילד, על
 המחזאי מגיע למסקנה שצוטטה בתחילה. 

ממש באותו הזמן באו הציונים והשקו את הארץ, כדי שתיתן פריה, כמו שציווה ברכט, והיום 
, מעכו עיר 12ים בעגלה. וע'סאן כנפאני גורש מהאדמה, מהעגלה ומהפרי כילד בן הם נוהג

לניניסט זה כמה -, כשכתב את "השיבה לחיפה", היה כבר מרקסיסט1969הולדתו, ובשנת 
לא כדי ועוד פעם,  ,על פיועל הילד, שיש לו שתי אמהות, שנים, אך הוא הופך את הסיפור 
ייך הילד בהכרח לאם הביולוגית, בדיוק כמו אצל ברכט, אך לחזור לביולוגיה. גם אצלו לא ש
 עבורו המצב מסובך הרבה יותר.

, 1948המצב המקורי הוא זהה: בעיר שולט התוהו: אצל ברכט מהפכה, אצל כנפאני מלחמת 
בשני המקרים יורים מכל הכיוונים. אבל היתר די שונה. אצל ברכט זו אשת המושל, שעסוקה 

ולכן שוכחת את תינוקה, אצל כנפאני האם מגורשת, מבלי לשכוח את  אך ורק בבגדים שלה,
בנה לרגע. עבור כנפאני המצב כביכול ברור: להורים זכות על הילד, אבל הם איבדו אותו, 
וצריך להלחם בעבורו.  אבל גם האם שגידלה את הילד לא אשמה. היא שרדה את אושוויץ, 

 והילד שקיבלה הוא פיצוי של ההיסטוריה. 
כך הרבה -ימות פה כלז מי היורש החוקי של הילד? מלים כמו צדק ושלום נוצלו במהלך העא

ידי כימיקלים, שלא מניבות יותר כלום. גם -נעשו כמו אדמה סחוטה, עקרה על ןכבר, שה
עלינו . ולמרות זאת לא נוכל לוותר עליהם. נוצלו עד לעייפה "עתיד"ו "תקווההמילים "

, גם המילים וגם אדמה הפגועה, כדי שיניבובחביבות, כמו גם להשתמש בהן ביתר ענווה ו
 פירות.  האדמה, 

 .הרחבתי קצת, כי השאלה: מי אמור לחנך את הילד? היא גם שאלה בתחום החינוך
 

 סיכום

הפרויקט פעל בזמנו . شيمשלוש ההפקות שתוארו במאמר זה, נוצרו במסגרת פרויקט נמ

לעשייה היו מתנ"ס הישירים , והשותפים תרבותית-רבלחינוך לחברה במסגרת עמותה 

ועירייה ואוכלוסייה. כל המעגלים האלה פועלים בתוך מדינת ישראל. אנחנו ניסינו ליצור 
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על הבמה עולם חלופי, שמתייחס ליחסי הכוחות הקיימים במדינת ישראל, אך מגיב 

ם, היה אופטימי. אליהם באופן אחר, יצירתי. הסיום של ההצגה הראשונה, הצגת הילדי

אומנם סילוק המכשול העיקרי )המכשפה( היה כרוך בשריפתו בתנור, אבל זה לא עמד 

במרכז. הסיום של שתי ההצגות האחרות היה פסימי, והעביר את הכדור לקהל: "חפשו 

אתם סוף טוב!" כמו שמסיים ברכט את מחזהו "הנפש הטובה מסצ'ואן". אך חשוב לא 

יך ההפקתי. בתהליך שעברה הקבוצה עם שלוש ההפקות, מזה הוא מבט העומק לתהל

יצרו המשתתפים מתוך שוויוניות, שלא רק מתגברת על חוסר השוויון בחברה הישראלית 

שוויון שמחלחל למטה חוליה אחר חוליה -בכללותה, אלא גם שוברת את השרשרת של אי

 עד לרמת הצוות המלווה את הפרויקט. 

קות המדוברות כאן, היו תלויים במספר רב של גורמים הקומונרים שהעלו את שלוש ההפ

שכולם, בלי יוצא מן הכלל, הינם בעלי זכויות יתר )"יהודים"(: ביושב הראש של העמותה, בי, 

במנהל המתנ"ס וברכזת התרבות שם, בפקידי העירייה, בבעלי הדירה השכורה, במנהלי 

גם להצמיח ת הזו יש בכוחנו על אף התלות האסימטריעמותת ש"ל )שירות לאומי( ועוד. 

שותפות שוויונית. במסגרת ההצגות שתוארו כאן, יצרנו עולם טוב יותר, טוב יותר מהחברה 

הישראלית, טוב יותר מהחברה שבה הם פעלו בעבודה הקהילתית, טוב יותר מהעמותה 

 והצוות שהפעילו את הפרויקט, ואפילו טוב יותר מהחיים שלהם עצמם בדירה המשותפת.  

לקבוע,  רשאים החיים שלהם בדירה המשותפת לא היו אידאליים, ובכל זאת אני ג

, השגנו תפקוד שנתן להם 2007עד קיץ  2006שבמשך שנה אחת, בקומונה של קיץ 

עצמם ולמי שנחשף לניסיון שלהם אופק של חיים שוויוניים, בלי קולוניאליזם פנימי, בלי 

 ארבעה תנאים:תקיים צריכים לה, כדי לממש זאתתלות אסימטרית. 

הפרויקט צריך להיות מנוסח כך, שיהיה מושך עבור כולם במידה דומה. אבל  .1
לדוגמא: נוכחנו לראות, לאורך השנים,  הסיבות למשיכה יכולות להיות שונות.

שבני נוער ערבים באים יותר בשביל הקשר עם בני נוער עברים, ואילו בני 
נוער עברים באים יותר, כי התוכנית מבטיחה פיתוח היכולות האומנותיות 
שלהם. היו כאלה, בהתגייסו יותר לעבודה הקהילתית, והיו כאלה שההצגות 

 יותר קסמו להם. 
יש מוחלשים, מבחינה פוליטית, צריך להיות מרחב אוטונומי, שבו לחברים ה .2

לדוגמא: סביבת המגורים  לפעול באופן אוטונומי ויוזם.להם אפשרות 
המיידית ברחוב הירדן בחליסה מאוכלסת בעיקר בערבים, וזה נתן 

אמצעי עם התושבים, -לקומונארים הערבים הזדמנות ליצור קשר בלתי
 שר הקומונרים, שאינם דוברי ערבית.  בעיקר הילדים, יותר מא

צריך לשאוף להיות כל הזמן יותר טובים. למילה איכות אין משמעות רק  .3
הטובים המועמדים בהקשר של התחרות הקפיטליסטית. צריך לבחור את 

בכל התחומים: הצגות טובות, הנחיה טובה  ביותר ולעשות את הטוב ביותר
 . לעבודה הקהילתית

דרך תיאטרון, אם תיאטרון נתפס כתרבות שלטת. יהיה המפגש אסור ש .4
  6התיאטרון צריך להיות כלי משחרר ולא תרבות קולוניאליסטית מיובאת.

 

או במילים אחרות: צריך ליצור את התנאים שיאפשרו לשבור את התלות האסימטרית של 

במחוזותינו מקובל לומר: "ישראלים הם כאלה וכאלה",  המופלים לרעה בבעלי זכויות היתר.

                                                           
כלפי התיאטרון המערבי, אפילו זה המנסה להיפתח קצרה היריעה מלפרט את הביקורת ברחבי העולם  6

אירופאיים. אסתפק בלהפנות את הקורא לציטוט השני מתוך ספרו של בלמה במבוא -ליסודות התרבותיים חוץ
 Said 1978 -ול Chin 1992 -של מאמר זה )שם הוא מדבר על "אקסוטיזם"( ול
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אבל בעיקר: "ערבים הם...", או "רוסים הם..." או "אתיופים הם..." וכו'. יש הבדל מהותי בין 

המצב שבו בעל זכויות היתר מתייג את מי שאין לו אותן הזכויות, לבין מצב שבו המדוכא 

יש גבול. כות זו גדרה עצמית, אך גם לזזכות להזוהי הטוען: "אנחנו כאלה וכאלה..."  

האמירה "מה לעשות, אנחנו הערבים דפוקים" לא נכללת בזכות להגדרה עצמית. זה משפט 

מסר קולוניאליסטי, כפי שמנסח אותו אותו ששמעתי אותו יותר מדי, והוא מהווה הפנמה של 

 הומי באבא:

 תוך שלילת יכולתו של –"זוהי הנראות של ההפרדה, שמעניקה 

( לשלטון עצמי, לעצמאות, the colonisedהנכבש )במקור: 

את ההצדקה לגרסה הרשמית של הכוח  –לציוויליזציה מערבית 

  (Bhabha 1983, p. 35)הקולוניאלי." 

ידי ההפרדה -הומי באבא מדבר פה, דרך אגב, על כך, שהמסר הזה אפשרי רק על

 (3ו. )ראה הערה המלאכותית, ה"מטוהרת" בלשונ

טיקה של העדפה מתקנת בתור פתרון לתלות האסימטרית יש גבול. להעדפה גם לטק

המתקנת יש טעם, כשהמועדף, מתוך גישה מתקנת, יודע להשתמש בה כמנוף ולא כתירוץ 

ידי המדכאים מפעם, או -בשביל להמשיך לרבוץ בביצה הטובענית, אליה הוא נשלח על

 ן באסימטריה, אבל לא בתלות.לשנות את המאזעשויה המדכאים עדיין. העדפה מתקנת 

ותועלתה היחידה תהיה אז המסכנות,  תחצשימוש בהעדפה מתקנת יכולה להוביל להנ

ם של אלה מבין בעלי זכויות היתר שלא רואים את הנזק בהישארות המצב על מצפונ תהשקט

 , תוך יצירת אשליה של שיפור. הפער תהעמקכנו ואף 

שותפות חייבת לעשות תיאטרון יותר מעניין. שבמסגרתו ניתן ליצור דגם של שותפות, ברצוני 

אך  ,המוטיבציהשל  הפיחפומחוייבות באותה הרמה, ועדיף שתהיה בגובה העיניים, להיות 

 זה לא הכרחי.

שאנחנו מדגישים את מרכיב הזהות  משרתים מטרה טובה בזה,האם באמת אנחנו לבסוף: 

 י פחות? פיו הממשלה החליטה מי מקבל יותר ומ-שעל

היותה נערה, צעירה, מ נתעלםסטאטי שיוכיים ונרכשים רבים, אך כרגע מסויימת נערה ל

רק אנחנו נתייחס בלונדינית, משכילה ברמה זו וזו, בת להורים בעלי הכנסה כזו וכזו וכו', 

 להיותה "ערביה". האם זה באמת מרכיב הזהות העיקרי שלה?

בלה של כנפאני, האם היותו יהודי או ערבי או חלדון, שעליו מבוססת כל הדרמה בנו-ודב

שניהם, האם זה כל מה שחשוב? אף אחד לא מתעניין לשאול, במה הוא מוכשר, איך הוא 

 מתייחס לבריות וכו'.

 

הוא לא רק סוגיה פוליטית "מעגל הגיר הקווקזי" שיר הסיום של המחזה של ברכט 

 מעניינת, אלא אתגר חינוכי חשוב ביותר. 

 שייך לכל שיוכל להיטיב עמו"יהי הכל 
 הילד לאישה האימהית כדי שייגדל

 העגלה לעגלון הטוב כדי שיינהג בה היטב
 והאדמה למשקים אותה מים כדי שתיתן פריה בעיתו."
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 2008, חיפה מידאן-"מנוחת הליצנים" , פסטיבל אל
 )תרגום שלי, מצרפתית, ההצגה הוצגה בערבית ובעברית(

 
 הסיפור העצוב על תולדות ההפקה \המוזיקה  \ליהוק  \מותר להשוות?  \ערבי?  -עברי

  
ווהווה וז'וז'ו, שני ליצנים, מחליפים ביניהם בדיחות  מערכה ראשונה:

מקאבריות. סוסו ורירי, שני ליצנים נוספים, יותר בקטע של פילוסופיה ויין. 

ים פתאום נכנס עובד במה ועוצר את החזרה. מסתבר שהליצנים הם חייל

צרפתים על אדמת אלג'יר. לואי מנסה להוכיח את עצמו כבמאי מול פרנסין 

המחזאית. פרנסין מנסה לגלות מה קורה. היא לא חיילת, היא רק באה 

לעבוד עם שלושת האחרים על ההצגה. כשפרנסין יוצאת, מתייעצים המפקד 

. ושני חייליו מה עושים. מסתבר, שיש "פצצה מתקתקת", וצריך לחקור חשוד

המפקד ושני חייליו, שייכים ליחידה מובחרת שמתמחה בחקירת חשודים, 

כולל עינויים. המפקד מחליט לסיים את החקירה מהר, בלבוש הליצן, ומיד 

 להופיע כליצנים כמתוכנן. 

"רד סן" קשור, המפקד, יחד עם לואי ושני חייליו, מתחילים  מערכה שניה:

רד סן -ה מאיימים על רשידאת החקירה, פרנסין נעולה בחדרה. השלוש

במכשירי העינויים. לא ממש מתקדמים. לבסוף עושה המפקד, לבד עם 

 פרנסין, עסקה: אם היא תצליח לגרום לו לדבר, הוא ישוחרר. היא מסכימה. 

: פרנסין מנסה להביא את רשיד לגלות את סודו, לבסוף מערכה שלישית

לבמה ומגלה, שהוא היא מצליחה, אך היא גם נקשרת אליו. המפקד פורץ 

 האזין לכל השיחה. 

לואי ומנואל, שני החיילים של המפקד, השתכרו לגמרי.  מערכה רביעית:

קושרים את פרנסין, סותמים לה את הפה ומתחילים להזרים חשמל בגופו 

של רשיד. בסוף רשיד מתעלף, שני החיילים מנואל ולואי מתייאשים, 

רנסין מצליחה, בתור רירי הליצן, פורשים הצידה וממשיכים לדבר שטויות. פ

לגרום לשינוי אצל המפקד, בכך, שהיא פונה אליו בתור סוסו הליצן. רשיד 

מגלה את מקום הפצצה: הבקבוק שהוא הביא איתו, ועכשיו הוא בידיו של 

מנואל. המפקד חוטף שיתוק. פרנסין בורחת. מנואל ולאי מסיימים את 

 המחזה ואת חייהם עם הבקבוק הקטלני. 

 
 :להצגה הזו כתבתי תוכניה עשירה בחומר

 
המחזה שאנו מעלים על הבמה, הוא היצירה הראשונה שלו המתורגמת לעברית. ההצגה בעברית 

לשוניות יוצרת הזרה מסויימת ומפקיעה -ובערבית, וזאת על אף סגנונה הראליסטי באופן בסיסי. הדו

את המחזה מהסגנון הראליסטי, כדי להדגיש שאומנם מדובר במחזה המתאר דמויות ראליסטיות, 
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דמויות המחזה הזה אינן מומצאות. הן היו קיימות. העובדות שקשורות ב המחבר בתחילה: "כפי שכות

 "לעינוים הנם מדויקים. רק שיניתי כמה פרטים שהקורא הבקיא ייגלה בקלות.

אך בכל זאת הוא לא לגמרי ראליסטי. אלג'יראים וצרפתים מדברים ביניהם בצרפתית. על הבמה אנו 

נשמע את זה בעברית ובערבית, והצופה העברי ייצטרך לתהות על קנקנו של דובר הערבית מתוך 

 מבט חוקר. 

 על הנושאים השונים שהמחזה נוגע בהם: 

 מלחמת העצמאות של אלג'יר •
 עינויים •
 יצנותתולדות הל •
 הבושה •

 

בעיר  1945במאי  8-, ונמשך דרך ההפגנה ביום סיום המלחמה ב1830הכל התחיל בכיבוש בשנת 

צפה ואולי אף השתתף בהפגנה של אלג'יראים, שחשבו שהשחרור  24סטיף, שם נוראדדין אבא בגיל 

תגובה נואר" נרצחו, וב-"פייה 300מהנאצים יביא גם להם שחרור. ההפגנה גלשה לפסים אלימים, 

 )!( אלג'יראים.  10.000רצח הצבא הצרפתי 

סין, שהם הפסידו -(, הקרב האחרון של הצרפתים בהודו1954וזה נמשך בהשפלה של דיאן ביאן פו )

 בצורה מביישת ביותר. 

 הרסן שולח. הענישה פרצה את כל המחסומים. 

מהם מתו.  3000חות אלג'יראים. , לפ 110,000-בלבד עונו כ «ferme Améziane»במקום הנקרא  

 Villa Sesiniאתר עינויים מפורסם אחר מופיע במחזה, שמו : 

התקבל המונח מלחמת אלג'יר באופן  1999בסך הכל מתו יותר מחצי מיליון אלג'יראים. רק בשנת 

 .  60.000-חיילים צרפתים, ונפצעו יותר מ 24.000-רשמי, מלחמה שבה גם נהרגו יותר מ

 

 סטית אישרה "אמצעים מיוחדים" לדיכוי ההתקוממות. אפילו המפלגה הקומוני

אינטלקטואלים כמו סארטר מתנגדים למלחמה וקרואים לחיילים לסרב. הסרבן בעל הדרגה הגבוהה 

 .  General de Bollardièreביותר היה 

גופות של אלג'יראים צפו בסיין למחרת,  200גם לעיר הבירה פריז.  17.10.1961-המלחמה הגיע ב

 שנה לפני כן את גירוש היהודים למחנות ההשמדה.  20יקודו של מי שאירגן תחת פ

ביקר הנשיא בוטפליקא האלג'יראי בבירה הצרפתית ונשא נאום בפני פרלמנט חצי ריק, כי  2000ביוני 

חברי רבים מחו נגד הופעה של "טרוריסט לשעבר". הוויכוח על העינויים התחדש. גברת איע'ילחריז, 

 , העידה על העינויים שהיא עברה.1957-צעירה ב שהייתה לוחמת

המפקד העליון על המערכה היה גנרל מאסו. הוא כתב ספר שתורגם גם בעברית, ממנו משתמע, 

, הוא התחרט על העינויים והודה, 93, בגיל 2002שהחקירות התנהלה על כוס קפה... אך בשנת 

 שהיה אפשר אחרת. 

   .2060יש ארכיונים שייפתחו רק בשנת 
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לא יהיה אדם נתון לעינויים, ולא ליחס : "סעיף הנאמר ב הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדםב

 ".או משפילים או לעונש אכזריים, בלתי אנושיים

 

"אדם הממונה על אכיפת החוק לא יגרום, יזום או ירשה כל פעולת עינויים, או יחס או עונש אחר 

וכן לא יביא כצידוק לעינויים פקודות מגבוה, או נסיבות יוצאות דופן אנושי או משפיל, -שהוא אכזרי, לא

כגון מלחמה או איום למלחמה, איום לביטחון הלאומי, חוסר יציבות פוליטית פנימית או כל מצב חירום 

 ציבורי אחר".

 

 .5(, סעיף 1979'כללי התנהגות לאנשים הממונים על אכיפת החוק' של האו"ם )

 

 העושה אחת מאלה, דינו מאסר שלוש שנים:"עובד הציבור 

המשתמש, או מורה להשתמש, בכוח או באלימות נגד אדם כדי לסחוט ממנו, או מאחר, שהאדם יש לו 
( מאיים על אדם, או מורה שיאיימו עליו, בפגיעה בגופו 2עניין בו, הודאה בעבירה או מידע בדבר עבירה; )

ניין בו, כדי לסחוט מן האדם הודאה בעבירה או מידע בדבר או בנכסיו, שלו או של אחר שהאדם יש לו ע
 עבירה".

 

 277, סעיף -1977  , התשל"זהישראלי חוק העונשיןוזה כבר: 

 

 

, את המחזה שלנו מקדים ציטוט מספר חשוב ומעורר מחלוקת בעניין עינויים

 :נאקה-היסטוריון ופעיל השלום פייר וידאלמאת 

כיוון שכוונתו להכריח אותו "לדבר", אבל רבנו והמענה מכיר באנושיות ק"

 רבן צריכים להיות מה שהתליין מצפה.ודברי הק

רבן הרבה מעבר למסירת 'מידע', הוא מכיר ודרך 'הודאתו' עושה הק
-לאבתליין כאדונו וכבעלי דבריו, זאת אומרת כבעלי אנושיותו." )פייר ויד

 (1972" העינוי ברפובליקה"קה, אנ

 

לקראת סוף המלחמה הוא עוד . 2006 אוגוסטמלחמת לבנון השניה, ב ריאחנפטר  נאקה-וידאל

נאקה על עצומה ובה קריאה להפסקת האש ולנסיגת צה"ל מדרום לבנון -ם פרופ' וידאלוחתהספיק ל

 .ומהשטחים הפלסטינים

נאקה ידוע בעברית בעיקר לא בגלל הספר שלו העינויים, אלא בגלל ספרו "רוצחי הזכרון" על -וידאל

 ישי השואה. הוריו נרצחו באושוויץ.מכח



55 
 

 

 ומה קורה אצלנו?

מהנשאלים הביעו תמיכה  29%מדינות שונות בעולם,  25-ב 2006-ב  .בי.בי.סיבסקר שערך ה

דעת  אנגליהו איטליה מסויגת בעינויים כאמצעי חקירה במקרים שבהם חיי אדם על הכף. במדינות כמו

הנשאלים נטו להסכים עם עינויים  עיראקו ,רוסיה ,סיןהקהל נוטה יותר לאסור עינויים, בעוד שב

מהנשאלים תומכים בשימוש בעינויים כאמצעי חקירה במקרים של  43% ישראלכאמצעי חקירה. ב

שתאסור  תומכים בחקיקה 48%אדם )השיעור הגבוה ביותר מבין המדינות בסקר( בעוד  סכנה לחיי

תומכים בשימוש בעינויים  ) 58%-היהודים )כ עינויים. פילוח התוצאות הסקר בישראל מראה שרוב

  ד.ואילו הרוב המוחץ מבין המוסלמים מתנג

http://news.bbc.co.uk/2/hi/6063386.stm 

 

 :1999על בג"ץ העינויים משנת  YNET-כותבת ב עו"ד רחלה אראל

כך -כדי-עד ורש בידי חוקרי השב"כ ופרקליטיהם בצורה רחבהפ 'הפצצה המתקתקת'תרחיש …"

בג"צ עצמו 'פתח' את אשר  ,ידם חוסה תחת התרחיש. הנה כי כן-שנראה לכאורה, כל מי שנחקר על

מעתה "הגנת צורך בדיעבד", כאשר הלכה  התיימר 'לסגור'. במקום "הגנת הצורך מלכתחילה" נאמר

, מועד פרסום פסק הדין, הוגשו 1999מאז ספטמבר  ,למעשה אין כל הבדל בין השניים. לראיה

שב"כ אודות עינויים בחקירה. חשוב לציין כי הגם שהוגשו חדשות  תלונות של נחקרי 500-למעלה מ

 ליועץ המשפטי לממשלה, הרי ששום תלונה לא הניבה חקירה פלילית של גוף בלתי לבקרים תלונות

  .ה לדין פליליתלוי ומקצועי וכפועל יוצא מכך, גם לא העמד

...   

3407872,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

היה בעצמו קורבן לחטיפה , Jan Philipp Reemtsma, אחד המתנגדים החריפים ביותר לעינויים בגרמניה

יום, אחרי שהמשפחה הצליחה להעביר את  33ידי עבריינים, שרצו כסף. הוא השתחרר כעבור -על

, בו הוא 2005ראמטסמה הוציא ספר בשנת הסכום האגדי לחוטפים מאחורי גבה של המשטרה. 

בטיחים לעולם לא מסביר את ההתנגדות שלו לעינויים: "הננו מה שאנחנו עושים. והננו, מה שאנחנו מ

 לעשות."

 

 

 :עינויים באמצעות חשמל

סין של -היה במלחמת הודו, השימוש הראשון ב"ג'ג'אן", מין גנראטור קטנטן בגודל מחדד עפרונות

צרפת בתחילת שנות החמישים. אחרי אלג'יר אימץ אותה פינוצ'ה בצ'ילה, סדאם חוסיין בעיראק, וכן 

-, שנכנס לשימוש גם בtaser-מעדיפים האמריקאים את ה הבריטים והאמריקאים. בשנים האחרונות

FBI אזרחים אמריקאים נרצחו באמצעות ה 150. לפחות-taser .בעשור האחרון 

 אחרת, גדולה יותר. gegeneמופיעה  2007משנת   Ennemi Intimeבסרט 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/6063386.stm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3407872,00.html


56 
 

 ליצנות:

התאפיינה  -לא, עידו, זה לא אתה...  –( 1830-1848תקופת שלטונו של המלך הצרפתי לואי פיליפ )

בין היתר בחוקים דרקוניים כנגד התיאטרון. המלך יצא נגד גסות הרוח של דמויות הקומדיה דל'ארטה 

ארלקינו, פדרולינו, פולשינלה, סקפינו ועוד. השלטון אסר את הדיבור על במה, וממציא הפנטומימה 

ו. סיפור חייו של דבורו הונצח בסרט "ילדי גן הצרפתית החדשה, דבורו, יצר מהפדרולינו את פיאר

לואי בארו, בעצמו פנטומימאי בחסד עליון.במחזה שלנו פרנסין מגלמת את -העדן", בו מככב ז'אן

 פיארו.

. המילה "צורפתה", ועד היום אומרים "קלון" clownבמקביל באו מאנגליה אומני קרקס שכונו באנגליה 

מותר שוב לדבר על  1864ים כך את הצנזורה. החל משנת בצרפתית. הם מדברים אנגלית ועוקפ

הבמה, וליצנים צרפתים מחקים את השחקנים הבריטיים. הליצן האנגלי המפורסם ביותר, בלי ספק, 

היה גרימלדי, בן לשחקן קומדיה דל'ארטה איטלקי, שהמציא בין היתר את הבדיחה המפורסמת: איש 

דכאון שלו. הרופא מייעץ ללכת לראות את הליצן הנהדר צעיר הולך לרופא שיעזור לו להתגבר על ה

 גרימלדי, זה יישפר את מצב רוחו. אז אומר האיש: "אבל אני גרימלדי!"

הליצן לא הולך, הוא מתנדנד ומועד ונופל. הוא לא לוחש לשני באוזן, אלא צועק את המסר הסודי 

נעלב ולא מתייאש לעולם. הוא כמו יוצלח, נתקל בכל דבר, נכשל, אך הוא לא -בקולי קולות. הוא לא

 פעוט, שעוד לא יודע לדבר "כמו שצריך", לא שולט על גופו "כמו שצריך", והוא חסר בושה!

את הדמות אוגוסט, אותה מגלם אצלנו המפקד. הוא נמצא  1873הליצן תום בלינג המציא בשנת 

 בתחתית הסולם החברתי, טיפש, מושפל, נכשל בכל.

קבועות כמו בקומדיה דל'ארטה, כל אומן ממציא את הדמות שלו. יש ליצנים חוץ מזה אין דמויות 

מוזיקליים יותר, יש כאלה יותר אקרובטים או קוסמים. בתקופה מסויימת, בתחילת המאה העשרים 

התמקדו בקרקס בפירוטכניקה, וככל שהפירוטכניקה היתה משוכללת יותר, כך הליצן היה " מוכשר" 

 יותר. 

 שחקן, או שהוא שחקן טוב, או ששום קביים לא יעזרו לו....אבל ליצן, כמו 

  

סגר תיאטרון  1962. בתיאטרון זה שיחקו מחזות אימה. כשבשנת grand guignolדיאגז מציע לעשות 

זה את שעריו, באותה שנה, בה הטבח באלג'יר מצא את סיומו, אמר המנהל האחרון של תיאטרון זה, 

 שארל נונון:

ות בבוכנוולד. לפני המלחמה ידע כל אחד, שמה שעל הבמה הוא לא יאמן; כיום אנו "לא יכולנו להתחר

 יכולים להיות אמת." –וגרועים מאלה  –יודעים, שדברים כאלה 

  

שנים. זהו סוג של קברט ארוטי, והרקדנית  130לעומת זאת קיים עד היום, מזה  folies bergeres-ה

האפריקאית במוצאה, שבשנות העשרים  Josephine Bakerהמפורסמת ביותר שצמחה משם, היתה 

 הופיעה בתלבושת שכללה אך ורק כמה בננות סביב מותניה.

 

 

 נושא נוסף, שמחבר איכשהו בין עינויים וליצנות:
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 !הבושה

  הנושא בולט במחזה ומופיע בכמה מקומות, כמו לדוגמא:

 )בצעקה( רשיד! אני מתביישת בהם! כואב לי עליך! פרנסין:פרנסין:

 )כמעט לגמרי בסוף(:וגם 

זה מה שרציתי להגיד! שאלתי את עצמי מאיפה האכזריות הזאת ועכשיו אני יודע: אני אכזרי, כי  מנואל:מנואל:

אני מתבייש וכמה שאני מתבייש יותר, ככה אני מכאיב יותר למי אני מענה אותו, כאילו ... כאילו אני 

י אשם. אז זה השופט שאני רוצה לבעוט משתיק את השופט שמביט בי מתוכו, שסולד ממני, שמוציא אות

 בו ...

 

אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הם הכירו את הבושה וכיסו את האזורים האינטימיים שלהם. 

הבושה חמורה ועמוקה יותר מאשר האשמה: אנו חשים אשמה על מעשה שעשינו )או לא עשינו, או 

 אדמה תבלע תפער את פיה ותבלע אותנו. על עצם היותנו, ואנו רוצים שה בושהעשו אחרים(, אך 

-אנחנו יכולים להאשים מישהו, אך איננו יכולים להטיל עליו בושה. רגש הבושה בא מהאדם עצמו, אי

אפשר להטיל אותה עליו. יש תרבויות, שמכוונות בושה, ואחרות שמכוונות אשמה ומצפון. הגבולות 

לעבור בין מעמדות, תקופות היסטוריות שונות  בין תרבות אחת לשניה אינם גאוגרפיים, אלא יכולים

וכו'. הבושה היתה מרכזית מאוד בעולם המושגים של התרבות הנאצית, לדוגמא, אך לא בהכרח 

 מאפיינת את הגרמנים באופן כללי. 

אפשר לחיות איתו. המוח ומערכת העצבים מגיבים לתחושה הזו -הבושה היא רגש חמור ביותר, ואי

. הדוגמא הבולטת ביותר אצלנו במחזה, הוא הסיום של המפקד. אפשר לחיות עם כמו אל איום קיומי

אפשר לחיות, צריך -אשמה, יש אנשים שחיים עם אשמה לא פתורה כל חייהם, אבל עם בושה אי

 לכסות עליה, בדיוק כפי שעשו אדם וחווה. 

ד שני אנו מבינים, שאין זה אנו מתביישים בגלל "אני", איתו איננו יכולים או רוצים עוד להזדהות, ומצ

 אפשרי, כי זה מי שאנחנו. 

הבושה קשורה גם לבדיקה שלנו של השקפת עולם, אמונות ועקרונות. לעתים בדיקה זו וההתנגשות 

שלהם עם מה שקרה לנו או מסביבנו או מה שעשינו גורמת לנו להתבייש, לעתים ההיפך: רגש 

ות שלנו, ואנו מאלצים את עצמנו להשתנות באופן הבושה גורמת ללכת לבדוק את האמונות והעקרונ

 חריף כדי לא להיות יותר מי שהיינו. 

אבל שתי צורות אחרות לגמרי להתמודד עם הבושה מופיעות במחזה: הליצנות והעינוי. העינוי הוא 

נסיון להעביר את הבושה לשני וכך היפטר ממנו. זהו כמובן מעגל סגור, כמו שמבטא אותו מנואל 

בתחילת הדברים שלי. מה שהוא לא אומר, הוא הדמיון למעגל הסגור עם האלכוהול: לעתים  בציטוט

אנשים שותים בשביל לא להתבייש, ואז הם מתביישים עוד יותר בגלל ההתנהגות שלהם, כשהם היו 

 שתויים, וחוזר חלילה. זה הופיע בספרות הצרפתית כבר לפני זה ב"נסיך הקטן". 

שמגנה על הערך העצמי ומחדדת את הגבולות של העצמי מול האחרים, לבין  צריך להפריד בין בושה,

בושה פתולוגית, שהינה הרסנית ושלילית. הבושה מכאיבה ביותר, וכנגדה ובשביל להדוף אותה מציב 

האדם, במקרה הקיצוני, חומה, שחוסמת את העדינות, הרגישות, החמלה ורחמים. ההדיפה כוללת 

תגובות דווקא, אידיאליזציה, שגעון גדלות, שקר, התנהגות חסרת בושה קללות, השפלות, זלזול, 

 מופגנת, הצדקות שווא ועוד. 
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מלחמות שלמות פורצות מרגש הבושה, המפורסמת ביותר היתה מלחמת טרויה. במחזה מדובר יותר 

 כך מבישה, שעכשיו הכל נופל על הערבים.-סין היתה כל-מפעם על כך, שהתבוסה הצרפתית בהודו

ובן שגם החברה הערבית שמה הרבה משקל על הכבוד. כבוד שנפגע דורש נקמה, וכבודם של מ

שנה, אם לא  200הערבים, באופן כללי, נפגע באופן בסיסי, לפחות מאז הכיבושים הצרפתיים לפני 

 מלפני זה. 

 

שיד מעבר לזה מעשה לא מכובד מחייב את הנפגע לתגובה, והחיילים מנסים הכל, כדי לעורר אצל ר

 בדיוק את זה. 

ההדיפה האלימה של הבושה יכולה להיות מופנית גם כלפי עצמך: התאבדות מרוב בושה )חרקירי 

 לדוגמא(. 

 הצורה השניה יותר מוצלחת: הליצנות. 

הליצן הוא התגלמות ההתגברות על הבושה. ליצן מרשה לעצמו מה שאנחנו לא מרשים לעצמנו בדרך 

יף ביותר של זה נמצא לקראת הסוף, כאשר רירי פונה לסוסו בפעם . הביטוי החרמפאת הבושהכלל, 

האחרונה ממש לפני הסוף. הליצן והמענה הם שתי אפשרויות הפוכות לתגובה על רגש הבושה: 

 הראשון מתגבר על הבושה, השני מדכא אותה ותוקף אותה. 

חברתית, אנחנו את הליצן בצורתו החברתית, לא הקרקסית, שמגיב כך על הבושה ועל הדחייה ה

מכירים מילדותנו ומנעורינו, ובכלל מהחיים )ליצן הכיתה(. הוא גם מופיע בדרמה, לדוגמא אצל יהושע 

 סובול ב"ליל העשרים": נפתלי.  

. זה בדיוק מה שעושה פרנסין, ובסוף Sharing-אחד הפתרונות לנטל הבלתי נסבל של הבושה הוא ה

 ון", לפחות אצל מנואל. המחזה מנואל, ובכך יש לטעמי איזה "תיק

 

מאוניברסיטת און -דן ברפרופסור מאמר של מבלי להשוות שום דבר לשום דבר, אני רוצה לצטט כאן  

און חקר גרמנים מדור שני של נאצים )"מחוללי -גוריון, שהלך לעולמו לפני פחות מחודש. בר-בן

 אצים:מצא שבעה מנגנוני הגנה שונים אצל נאצים או בני נהשואה"(, והוא 

 "או שהשואה היתה מוצדקת או שהיא לא קרתה בכלל." .1
 "היהודים אשמים בעצמם בשואה. " .2
 "זה לא היה משהו מיוחד. זה קרה גם לפני כן." .3
 "גם אנחנו סבלנו." .4
 "זה קרה, וזה היה נורא. אבל במשפחה שלנו לא היו שותפים לכך, ואם כן, רק תחת לחץ." .5
 זאת, אני משתחרר מהאשמה.""משפחתי אשמה. אבל בכך שאני אומר  .6
"אני יודע מה קרה. זה היה נורא. וגם במשפחה שלי יש אשמים. אבל אני לא בטוח, אם  .7

 הייתי נוהג אחרת."
 

כל אחד מהמנגנונים האלה, אם הם דוחים את האשמה או מקבלים אותה, מנסים להתמודד עם 

 אפשר לחיות איתה. -ולחסל אותה, כי אי הבושה

 

 הגזענות:נושא נוסף חשוב במחזה הוא 
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הגזענות, לא במובנה הפסיכולוגי של דעות קדומות וכו', אלא כאידיאולוגיה מסודרת עם תוכנית 

.." טבח, גזל, דיכוי וגירוש. "...פוליטית, צומחת כמערכת הצדקות למה שהמפקד מצטט מפי לס כסס: 

ר את הגזל והנישול, ובהרחבה הסביר את מעשי הטבח, הדיכוי והגירוש נעשים בעיקר בשביל לאפש

 לעברית נורית פלד.  העניין הזה אלבר ממי בספרו "הגזענות" שתרגמה

מוכרים מנוצלים בשיטתיות ובציניות -טענתו של ממי היא, שמנגנוני הגנה פסיכולוגיים כפלי זרים ולא

זענות, אינו מטרה בפני כדי לחמוס, לגזול ולנשל. הרצח ההמוני, שהוא ביטויו האכזרי ביותר של הג

עצמה, אלא תוצר לוויי בלתי נעים. אם נבדוק טענה זו בנוגע לאלג'יריה, נמצא, שטוניסיה ומרוקו 

עניינו את הצרפתים פחות מהבחינה הפשוטה שאלג'יריה עשירה מאוד בנפט וגז טבעי. אלג'יריה היא 

היא כיום הנשיאה התורנית של . 14-יצואנית הגז הטבעי השניה בעולם, ומבחינת נפט היא במקום ה

 .  מדינות אופ"ק

הומניזציה או דמוניזציה, ולפעמים שני הדברים יחד. זה -כדי לגנוב ממישהו משהו, צריך לעשות לו דה

לפעמים כמעט מצחיק: איך ציבור מסויים של אנשים יכול להיות בעת ובעונה אחת גם ברמת 

כלבים או חזירים, וגם מסוכנים כמו דרקונים התפתחות של ג'וקים או עכברים, או במקרה הטוב 

 מפחידים ומאיימים? זה אולי מתמיה, אבל הנאצים הצליחו בזה, ורבים אחרים גם. 

גם לגבי הערבים קיימים שני הדפוסים זה ליד זה: מחד הם לא מפותחים, פרימיטיביים, כביכול, 

הם כמובן גם מסוגלים לזה. אין צורך, ומאידך הם רוצים "לזרוק אותנו לים", "להשמיד אותנו" וכו', ו

 כמובן, להגדיר, מי זה בכלל "הם", "הערבים"?

 

 ועוד נושא רגיש:

 פשיסטים צרפתים בשירות הנאצים:

(, שהשפיע על מוסוליני. דעתו על 1847-1922מי שנחשב לאבי הפשיזם, הוא הצרפתי ג'ורג' סורל )

 כוח כדי להשליט סדר בחברה האנושית. הטבע האנושי היה שלילי, והוא חשב, שצריך להפעיל 

 LVF (Légion des volontaires français contre le-שלושה משתפי פעולה  צרפתים הקימו את ה

bolchévisme ) ארגון שבמסגרתו נלחמו צרפתים במדים של הצבא הגרמני בחזית המזרחית "נגד ,

 הקומוניזם". 

"  שירתו צרפתים ואפילו צרפתים מהקולוניות, גם Charlemagne בשם " SS-של ה 33-בדיוויזיה ה

 סין. -מהודו

 

 לבסוף לעונג הוא להודות ל:

 

, נהד בשיר, מיכל שני, דורון גולן, מיכל ליבסט, תומר )אוני חיפה(, אופיר רוזן, שרון איזנברגנמרוד 

 ן יאיראון, שרון כהן, אמנון חביב, הרצל ציוני, טלי יצחקי, ניזאר, דורון קורקוס, סיגל ב

 
 מוזיקה:

לאורך חלק גדול של ההצגה שומעים מהסביבה של הבמה נגינת אקורדיון. התזמור של 
קטעי הנגינה האלה עם ההצגה שעל הבמה היה חווייה מענגת. כמו כן תרגמתי שיר של 

 ברסנס, והקלטנו אותו )עם מיכל(,בעברית ובצרפתית:
 כן, גם עכשיו.   –בושה לאלה ששרים כשרומא עולה בלהבות 
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 בושה לאלה שמזמזמים שירים ולהיטים מהמיטב.

 

 באלף תשע מאות שלושים ושבע מה עשית?

 לא חשבתי על כלום הייתי צעירה עסיסית. 

 בספרד בערה כבר אש הגיהנום

 ואני באולפן הקלטתי אלבום. 

 

 ובשנות הארבעים חבר מה עשית שם?

 הנאצים באו ואני נמלט עם כל העם

 משיך לשיר את זהדרומה ומ

 ."Tout ça, ça fait d'excellents Français"כמובן  

 

Honte à cet effronté qui peut chanter pendant 

Que Rome brûle, ell' brûl' tout l' temps... 

Honte à qui malgré tout fredonne des chansons 

A Gavroche, à Mimi Pinson. 

 

A l'heure de Pétain, à l'heure de Laval, 

Que faisiez-vous mon cher en plein dans la rafale ? 

Je chantais, et les autres ne s'en privaient pas : 

"Bel ami", "Seul ce soir", "J'ai pleuré sur tes pas ". 

 

Mon cher, un peu plus tard, que faisait votre glotte 

Quand en Asie ça tombait comme à Gravelotte ? 

Je chantais, il me semble, ainsi que tout un tas 

De gens : "Le déserteur", "Les croix", "Quand un soldat". 

 

Honte à cet effronté qui peut chanter pendant 

Que Rome brûle, ell' brûl' tout l' temps... 

Honte à qui malgré tout fredonne des chansons 

A Gavroche, à Mimi Pinson. 

 מה עשית יקירי בזמן אלג'יר,

 כשז'ק ברל היה גר בפריז העיר?

 הופעתי שרתי בכיתי מעל כל במה:
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"La valse à mille temps" et "Ne me quitte pas". 

 

 כן, גם עכשיו.   –בושה לאלה ששרים כשרומא עולה בלהבות 

 יטב.בושה לאלה שמזמזמים שירים ולהיטים מהמ

מה שמעיב מאוד על ההיזכרות בהפקה הזו, הוא מה שהתרחש בצוות ההפקה, במהלך 
 החזרות, ובעיקר אחרי שההצגה ירדה מהבמה.

 
 
 

 יומן הפקה

מידאן" עבור -הכל התחיל מטלפון של נהד, ששאל אותי על מחזות שהוא רוצה להציע לתיאטרון "אל

-הפסטיבל שלהם בדצמבר. באותו יום גם דיברתי עם סלים, גם בחרתי מחזה, גם הלכתי וצילמתי ב

 שקל את המחזה לחמישה עותקים נוספים, וגם נסעתי לחיפה ומסרתי אותו.  100

וע התקשר סלים והודיע לי, שהמחזה התקבל לפסטיבל. לא ידעתי את נפשי ביום חמישי לפני שב

מרוב שמחה, אבל איכשהו לא יכולתי להאמין לזה. קבעתי איתו פגישה ליום שלישי, לפני שלושה 

מידאן לא מפיק -. חשדנותי הייתה מוצדקת: תיאטרון אלcatch-ימים, ובפגישה הזאת רק הבנתי את ה

 את ההצגה, אני כרגע עומד לבד עם הדבר, בלי גב, לבד. 

 שקל, וזה לא הרבה.  25.000יש לנו 

באותו יום התחלתי לחפש שחקנים, לחפש תיאטרון שיפיק את ההצגה גם אחרי הפסטיבל, ייתן מקום 

 כמו שגרירות צרפת. לחזרות וכסף, מחפש מקורות הכנסה נוספים 

רודף אחרי אנשים. אני לא רוצה את זה. לא  , שאניכך-כך כל-כלואני שוב במצב הזה, שאני שונא 

 רוצה את זה. 

עוד לפני הפגישה עם סלים התחלתי עם הכנת המחזה: הנושא והקונפליקט. אם ההפקה תתחיל 

 ניות והאומנותיות שלי. להתגלגל, מטרת היומן תהיה בעיקר להכיל את זה: ההתלבטויות הרוח

 מה אני לוקח מהפקות קודמות?

 1992"שלי" )נוסח מקורי: ג'. ק. אוטס( בפסטיבל עכו  -
 1995"דו"ח לאקדמיה" )פ.קפקא( בקהיר  -
 "עינת" עם אסנת -

 "שכנים" בתיאטרון הספריה -

 "קול ישראל ערב זה לזה" כיתה ד' סמינר הקיבוצים -

ם מקצועיים. מכל החמישה רק הפקה אחת יצאה לפועל, הראשונה, אלה ההצגות שביימתי עם שחקני

 כפרויקט גמר של הלימודים. 

בסך הכל נראה לי, שזה רק מדכא אותי להסתכל ברשימת ההצגות שביימתי ולחשוב מה אני יכול 

 לקחת מהנסיון הזה. 
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וניקה, שזה מוזיקה: גיליתי, שהתבלבלתי. חשבתי כל הזמן על אקורדיון, אבל במחזה כתוב הרמ

 אבל נשארתי עם האקורדיון, כי זה נותן לי אושר מוזיקלי הרבה יותר גדול.מפוחית. 

 בטח לא בהפקה בלי כסף ובלי זמן. לא. במאי?-עוזראני צריך 

l'etouffoir ?אני תרגמתי "החונק", אבל זה לא מדויק. אולי הסותם? המכסה : 

 

8.9.08 

 

 הרבה דברים! הראש שלי לגמרי מגוייס לזה. 

 המשך עבודה על חלוקת הסצנות, תיאור העלילה

 מחקר על נושא העינויים, על אף שאני יותר ויותר בטוח שאני רוצה להתביית על הנושא "בושה".

 וכמובן: ליהוק. עוד שחקניות. ועוד סוסו 

 

10.9.08 

 ארבע שחקניות:

מעין, נטע, מירי ורינת. מעין לא הרשימה אותי. רינת קטנה ולא הרשימה אותי. אבל סיפרה לי קצת 

על "מגלן", על פצ"מים וכו'. נטע ומירי שתיהן טובות ומביאות כל אחת משהו אחר. עם מירי יש לי 

ה, והיא קליק, יש לה רגישות נכונה, איזה חום. היא סיימה עכשיו את הלימודים, היא פנויה להובל

 כך פנויה, לטעמי היא שופטת את הדמות. -מחיפה. נטע מקצועית מאוד, אבל לא כל

 קשה להכריע. 

 יובל רפפורט : הבעיה העיקרית: זמן. 

 שיחה עם נהד על הבושה והערום. 

 

12.9.08 

אודישן למיכל גונן בבית שלה. היא סקסית, תמימה, חרוצה, אבל יש משהו בקול שלה, שלא מוצא חן 

יניי. נתון חשוב נוסף, הוא החזה הגדול שלה. זה יכול להיות טוב בשביל ההפתעה, אבל גם רע, כי בע

 זה יעשה את רירי לשמן יותר. 

 תשובה קטלנית מיונתן שוורץ )תיאטרון הסטודיו(. 

 

20.9.08 

שבוע לא כתבתי. אני גם מלמד, מתחיל לביים גם בחדרה, ממשיך לפתח את הפריקט "יחד נגד 

ת", אבל "מנוחת הליצנים" ממשיך להיות במרכז תשומת הלב. השבוע לא היו אודישנים, אבל גזענו

אני מרגיש, שמתקרב המועד שאני צריך להחליט על הליהוק. זה קשה, כי אין תיאטרון שתומך בנו, 
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ואין תמיכה כספית ממקור אחר. בדיוק עכשיו בא לי רעיון חדש: לבקש חסות מיקב, כי יש הרבה 

 יין על הבמה.  בקבוקי

 

27-9-08 

 משבר.

נהד ניסה למשוך את חתימת החוזה עם התיאטרון כמה שיותר זמן, אבל אתמול אליו עד למע'אר, 

 כדי לאלץ אותו לשבת מול החוזה, אז הוא קיבל רגליים קרות ונסוג מהכל: גם מלשחק וגם מלהפיק. 

זה הפיל אותי, אחרי לילה של חלום קשה ביותר. אני לא יודע אם יש מוצא במשבר הזה. אני לא יכול 

 להרשות לעצמי להפיל את ההפקה. זה יהרוס אותי לגמרי.  

 

29-9-08 

המשבר איפשר לי לפתוח את הראש לכיוונים נוספים. פתאום חשבתי על אימן נחאס. אחרי שתי 

שהוא מתאים הרבה יותר מנהד. אבל כל זה מעכב אותי עכשיו שוב.  שיחות קצרות איתו ברור לי,

במקביל, החלטתי,ש אני חייב לעשות לעצמי משהו ולהודיע למירי ודידי. אז התברר לי שמירי חוזרת 

 מאיטליה. אולי אני אפגיש בין שלושת הליצנים הגברים בינתיים ונעבוד קצת על ליצנות.  15-רק ב

ן להשתתף, בתנאי שזה יהיה בערבית. עכשיו אני שוב נזרק חזרה להתחלה. שוב תהפוכות: אימן מוכ

חודש של עבודה, פגישות אין סוף עם שחקנים, התבזבז. אני צריך להתחיל מהתחלה. או שאני מוותר 

 על אימן. 

כשנתן לי מוני מעכו תשובה שלילית, הוא הציע שאני אגיש את המחזה לפסטיבל עכו. אמרתי לו: לא 

מידאן. האם יש אפשרות, שאני אעשה את זה עכשיו -ני אעשה את זה בכל מקרה עכשיו באלתודה. א

בערבית, ובשנה הבאה בפסטיבל עכו בעברית? עם השחקנים, שאני כבר קיבצתי? אימן מבטיח לי, 

שבערבית יהיה זה קל יותר לשווק את ההצגה, גם בגדה המערבית. אבל מה יש לי לומר לקהל 

ישראלית, בדיוק מה -זה? האם ההצגה לא תהפוך פשוט להסתה אנטיהפלסטיני דרך המח

הומאניים דרך  םשהישראלים לא אוהבים במחזה הזה? האם אני יכול להעביר מסרים אוניברסאליי

 המחזה הזה גם לציבור הערבי? אין ספק, שבמקרה הזה חייבים להדגיש את יהדותה של פרנסין. 

לשמוע את זה בציבור הישראלי?" או במלים אחרות: הטיעון של סלים הוא: "מי כבר רוצה 

"הפלסטינים יישמחו לשמוע את מה שיש לך לומר." האם אני צריך לומר לאנשים את מה שהם 

שמחים לשמוע, את מה שממילא הם כבר 'יודעים'? אמרתי, גם היום, שאחד הדברים שדווקא 

 מדרבנים אותי, הוא ההתנגדות של האנשים לשמוע את זה. 

המפקד לקורבן שואה דווקא, להפוך את היוצרות. אבל זה שינוי  -טעם, בערבית, להפוך את סוסו היה

 משמעותי ביותר במחזה. או לא?

עכשיו חג. מוני דתי, לא אפריע לו. איך אדע מה הסיכויים שהמחזה ייתקבל לעכו בשנה הבאה? הזמן 

של נהד. נהד היה צריך לומר לי לוחץ. כל יום שעובר, הזמן לוחץ יותר. וכל זה התחיל מהברז 

 מההתחלה, שהוא מוכן להשתתף רק בתנאי כזה וכזה. 

אימן בחור טוב. אכפת לו. הוא אוהב את המחזה. חשוב לו לעשות אותו. אולי הוא יעזור לי יותר 

 מאשר נהד, ואולי זה כדאי לי. 
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יצער אותי. אבל עם  אם אני הולך בכל זאת לעשות את זה בעברית, זה יהיה בלי אימן, מה שמאוד

 כך טובה איתו. הוא בקושי עונה לטלפונים. -מי? עם עלאא? אין לי תחושה כל

 

 עלאא לא ישחק, אבל הוא יישמש כתיאטרון מפיק.

 ההסכם על עלאא היה פשוט:

 הסכם בין אורי שני לתיאטרון כפרון

 8-1195564-0אוריאל שני, ת"ז    בין:

 36501, קרית טבעון 57מרחוב השקדים  

 מן הצד האחד;     )להלן: "אורי"( 

 עלאא סריס, ת"ז  לבין:

 מ  

      )להלן: "עלאא"( 

 מן הצד השני;        

תיאטרון כפרון יהיה התיאטרון המקיף, באופן רשמי, של הצגת "מנוחת הליצנים" בפסטיבל  .1

תקציב מידאן את -. הוא ייקבל מידי תיאטרון אל2008מידאן בחודש דצמבר -תיאטרון אל

ההפקה, ויעביר אותו במלואו לידי אורי, שייחלק אותו כראות עיניו לצורכי ההפקה. אורי 

שומר לעצמו את הזכויות על המחזה וההצגה ולא מתחייב כלפי התיאטרון לשלב את עלאא 

 בהפקה או כל התחייבות אחרת.

דדים רשאים אם תיאטרון כפרון ייקבל תקציב הצפוי להיכנס בחודש נובמבר, יהיו שני הצ .2

לחתום על הסכם חדש, בו יוסיף התיאטרון סכום נוסף להפקה, ובתמורה תהיה הצגת 

"מנוחת הליצנים" הצגה של התיאטרון. התנאים המדויקים יוסדרו, כאמור, בהסכם נפרד, 

 שייחתם במועד מאוחר יותר. 

    עלאא סריס   אוריאל שני

     תאריך    תאריך

 

 

11-10-08 

 ערב יום כיפורטבעון,        

 !חברים יקרים
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קודם כל השינויים החשובים בליהוק: אורי יניב לא יוכל להשתתף, בגלל התחייבויותיו לתיאטרון גשר. 

ווהווה(. את דיאגז ישחק -רירי( ורונן )מנואל-מי שיחליף אותו הוא עידו יונה מהכיתה של מירי )פרנסין

 שאת מכירה אותו. גיל זרביב, בעצמו יליד אלג'יר. נראה לי, מירי,

 רק את השינויים:כמו כן יש כמובן כבר שינויים בלוח החזרות. ארשום להלן 

 לפני. אודיע בהמשך, מתי נעשה את הקריאה הראשונה. ייתכן ש לא יהיו חזרות:  10-18שבת 

לפחות. יתכן שנתחיל  21.00חזרות עד   הרצה מערכה רביעית  כולם 14.00, 20 13.00:  11-13ה' 

 13.00ר יותר מאשר בשעה מאוח

 להכהרצה ראשונה  11.00: 11-14ו' 

 מה לפני זה?  16.30מ הרצה הכל כולם  11-20ה' 

 מן הסתם יהיו עוד שינויים...

 

עכשיו לנושא אחר. כבר כשתרגמתי את המחזה, ולאורך השנים, וביתר שאת מאז שאני מתכנן את 

שלא נותן לי מנוחה. החלטתי לערוך שינוי, ההפקה, אני מנסה למצוא פתרון למשהו בסוף המחזה 

 זמנית:-שנותן פתרון לכמה בעיות בו

זמנית. בצד אחד רשיד, -שתי הסצנות האחרונות, בשני אזורי הבמה השונים, ישוחקו סימולטאנית, בו

 פרנסין, המפקד, ולזמן קצר גם דיאגז, בצד השני מנואל ולואי. 

 היתרונות בפתרון הזה הם:

 את הסוף. זה דוחס ומצופף .1
 זה מחריף את הניגוד בין הליצן והמענה באופן ויזואלי. .2
 זה מסביר את הבריחה של פרנסין. .3
 זה מקצר את ההצגה. .4
 . Freeze-השחקנים לא ב .5

 

 להלן הסוף החדש )אחרי שמנואל ולואי פורשים הצידה(:

סוף המכתב  וכאן בא השילוב בין שתי ההתרחשויות, עם מעברים יותר מהירים מזירה אחת לשנייה.]

 לשחקנים.[

 חזרה ליומן ההפקה:

יום אחרי המשבר הקודם, משבר נוסף: אימן מחליט לפרוש. אמנם לקח לו פחות זמן מנהד, וזה  12

יאמר לזכותו, אבל עבורי המכה חזקה יותר. פתאום הרגשתי, שזהו. אין לי יותר חשק. יותר מחודש 

לגייס תרומות, מנסה לעניין כל תיאטרון עברי  אני מתרוצץ, רודף אחרי שחקנים, במקביל אני מנסה

 שבע, ל"תיאטרון הנגב" ולתיאטרון החאן(.-)לא נכון: לא פניתי עדיין לתיאטרון באר

הנימוק של אימן גם הוא היה סביב כסף, אבל עקרוני ולא אישי: בסף, שמיועד לתיאטרון ערבי, אנחנו 

 תיאטרון שברובו עברי?

ההצגה. אבל עכשיו את כי הדבר היחידי שמעניין אותי, זה לעשות אני אפילו לא מתעמק בשאלה, 

פתאום  זהו. יצא לי הרוח מהמפרשים, כמו שאומרים מנואל ולואי במחזה. בינתיים עשיתי עוד חזרה, 

לפני ההחלטה של אימן הייתה כבר חזרה ראשונה, כבר שתי חזרות מאחורינו, והעבודה כיפית 
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ת התמונה הראשונה, והאחרונה מתגבשת. פתאום בא לי רעיון ועושה טוב, כמעט כבר העמדנו א

לגבי הסוף של המחזה, שבבת אחת פותר כמה בעיות. אני יצירתי, אבל אני מרגיש, שאני שוחה חזק 

 נגד הזרם. ואני זקוק להרבה כוח, שאין לי כבר. 

ואיימן, זו תהיה  אני אמשיך את ההפקה, אבל זה כבר לא יהיה זה. כל שחקן שיבוא עכשיו, אחרי נהד

 פשרה כואבת בשבילי. 

אז עכשיו אני צריך לבחור בין שלושה שחקנים צעירים, שאף אחד מהם לא הייתי באמת בוחר אותו 

 לתפקיד. אבל החלטתי שאני עושה את ההצגה ויהי מה.

 ברקע: עכו בוערת. פסטיבל עכו בוטל.

ברור לי מי האשמים מאחורי כל ההתלקחות בעכו. ובכל זאת: התעייפתי נורא מכל הנסיונות הנואשים 

 לעבוד עם ערבים.   

 

 באותו הזמן כתבתי לדידי:
 דידי שלום!

נושא הכסף מאוד מלחיץ אותי, כי הייתי רוצה לתת לכם את מה שמגיע לכם, ולבסוף גם הייתי לקחת 

עדיין לא השגתי את זה. מה אני אעשה. נהד פרש, כי לא הסכמתי לעצמי את מה שמגיע לי. אבל 

)כולל הוצאות נסיעה(. כיום אני מחפש שחקן חיפאי שיעשה ₪  5000להתחייב לכך, שאוכל לתת לו 

 את התפקיד של רשיד, כדי שלא אצטרך לשלם לו הוצאות נסיעה. 

 ייראה: ההצעה שלי מבוססת על ניפוח הוצאות נסיעה והקטנת שכר, וככה זה

 הוצאות נסיעה:

 ₪  3600    נסיעות X  30₪   120דידי: 

 ₪  3200    נסיעות X  40₪     80אורי: 

 ש"ח    X 450 4 נסיעות  X 30₪  15עידו, רונן, מירי, אליאס )מוחמד( 

 ₪  150    נסיעות  X  10₪    15גיל:  

 ₪  800    נסיעות  X  10₪    80חגית: 

 ₪  800     חומרים )כולל פוסטר( 

 ₪  2500 תרגום, בימוי, מוזיקה, זכויות על התרגום וההצגה

 ₪  1250     התיאטרון המפיק

 

 ₪  14100       סך הכל

ואתם תחלקו אותה ביניכם, זאת אומרת : כל אחד ייקבל ₪ ,  10.900היתרה לפי החישוב הזה היא: 

1560 . ₪ 
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תעשה את החישוב, ותראה, שזה בעצם מה שדרשת, אבל בחלוקה אחרת. לכל העניין של מע"מ אני 

צפויות, שאני -לא מתייחס כרגע, אבל אני מסייג את כל החישובים בכך, שיכולים להיות הוצאות בלתי

 לא חושב עליהם כרגע. 

 גדול. אללה  -₪  1560הראשונים על הנסיעה, עוד ₪  3600 -אני מבטיח לך את ה

אנא ענה לי על הצעה זו, כדי שאוכל להציג אותה ככה לכולם. לא הייתי רוצה לעשות הסכמים נפרדים 

 וסודיים עם כל אחד. 

 חג שמח!

 אורי

 
 14-10-08טבעון,      

 חברים יקרים!

 ]לוח חזרות[הנה שוב החזרות לימים הקרובים. 

 כסף:

 ת וקצת שכר, וככה זה ייראה:חלוקת המיליונים מבוססת על הוצאות נסיעה מוגדלו

 הוצאות נסיעה:

 ₪  3600    נסיעות X  30₪   120דידי: 

 ₪  3200    נסיעות X  40₪     80אורי: 

 ש"ח    X 450 4 נסיעות  X 30₪  15עידו, רונן, מירי, אליאס )מוחמד( 

 ₪  150    נסיעות  X  10₪    15גיל:  

 ₪  800    נסיעות  X  10₪    80חגית: 

 ₪  800     חומרים )כולל פוסטר( 

 ₪  * 2500 תרגום, בימוי, מוזיקה, זכויות על התרגום וההצגה

 ₪  1250     התיאטרון המפיק

 ₪  14100       סך הכל

ואתם תחלקו אותה ביניכם )כל השחקנים וחגית(, זאת ₪ ,  10.900היתרה לפי החישוב הזה היא: 

 ₪ . 1560אומרת : כל אחד ייקבל 

לדוגמא בגלל מע"מ או מס הכנסה או כל שקל אחר שהמדינה ₪,  10.900אבל ייתכן שלא יישארו 

, ואז נעשה חלוקה יותר מזהתיקח מאיתנו, או בגלל סיבוכים בנושא הזכויות, וגם יכול להיות שיהיה 

 אחרת. 

 שכבר שילמתי עבור הזכויות. ₪  1800* בסכום הזה כלולים 

ת רעיונות בעניין השגת כסף. פניתי לעשרות יקבים, למרכז תרבות צרפת אני שוב מזמין אתכם להעלו

 ולעוד גופים ופרטים, שייתרמו לנו. אם יש רעיונות נוספים, תבורכו! 
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 נושא נוסף:

 כיוון שאנחנו מנסים לחסוך כסף, אולי אתם יכולים לעזור:

 תוף )אולי תוף מרים(

 (1+)קלפים? לסצנה 

 זכוכית מגדלת ענקית

 יריומן זע

 שולחן

 שני כסאות

 ארגז בקבוקים

 הרבה בקבוקי יין: התחילו לאסוף!

 פתק

 חבלים

 מטפחת )פרנסין(

 מזוודה גדולה וישנה

 צינור: איזה סוג?

 שקית נייר עם סנדוויץ'

 ארגז כלים מפח )של רשיד(

 אזיקים

 כיסא חשמלי מתקפל

Gegeneתובבת, נראה לי מחדד : זה למעשה גנרטור קטן. זה יכול להיות כל מכשיר עם ידית מס

 עפרונות יכול להתאים. 

 דגל צרפת )יהיה אולי תלוי ברקע, כיוון שמדובר בגאלה של הצבא...(

 

 תלבושות:

 פיארו, נעלי עקב, מסכה של פיארו

 אוגוסט, נעליים ענקיות

 שני ליצנים, נעליים ענקיות

 בגדי עבודה כחולים וברט לדיאגז

 חצאית, חולצה, נעלי עקב וברט
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 אלג'יראי פשוטפועל 

עד כה כתבתי לכם בעיקר על נושאים די טכניים. הייתי רוצה להשתמש בבמה זו גם בשביל לתת 

 קצת רקע בנושאים שונים:

 מלחמת העצמאות של אלג'יר •
 עינויים •
 תולדות הליצנות •
 הבושה •
 SS-צרפתים ששירתו ב •

 

 ועוד.

ניסיתי לברר עם כך מצאו את מקומם בתוכנייה. במקביל -וכאן הוספתי חומרים שאחר
עשרה שנים לפני כן. -תיאטרון חיפה ועם אקו"ם מה קרה עם הזכויות שקניתי שלוש

 לשווא, כמובן.
 

 חזרה ליומן ההפקה:

15.10.08 

החלטתי על אליאס. ההחלטה הקלה עלי מאוד. בעקרון גמרתי סוף סוף את הליהוק, ואפשר לנשום 

ם של השחקנים. שוב אני נתקף תחושה, שכל לרווחה. אבל הבעיה הבאה צצה כבר: דרישות התשלו

ההפקה הזו היתה טעות. מין גחמה פרטית, שאין לה הצדקה, ועוד ברקע כל הבערה של עכו, ואני 

 ?"לעזאזלנופל למלנכוליה הרגילה שלי של: "מה אני עוד חי פה בכלל, 

מידאן -תיאטרון אלאנחנו קיבלנו מקום לחזרות, מין חורבה ברחוב הירוק, שיש גם צדדים חיוביים: 

בפעם הראשונה מאז שפוטרתי משייך דנון, יש לי מפתחות למקום. אני שוב משתמש משתמש בה. 

 בצרור המפתחות שלי, שהיה תלוי במשך שנה ויותר על הוו כאבן שאין לה הופכין. 

בימוי לצערי אני עסוק מעט מאוד עם הבימוי עצמו. כשאני מנסה לחשוב במה אני מתלבט בעניין של 

 -נטו, עולה לי בעיקר איפיון הדמויות של לואי ומנואל, אבל גם זה די ברור לי כבר, דרך הצפיה ב

"COUR DES GRANDS עוד שאלה שכל הזמן נמצאת, היא עניין השפה הערבית. זה עלה חזק עם ."

 רית. איימן, וזה עולה עכשיו שוב בצורה אחרת לגמרי עם אליאס, כי לאליאס בעצם מאוד נוח בעב

 

18.10.08 

אפשר כמה ימים ברצף בלי משברים? אחרי שכבר החלטתי על אליאס, -ושוב משבר קטן. למה אי

 פעמי? איך אדע? -הוא היום הבריז לי בצורה באמת לא יפה. האם זה סימן לבאות? או שזה היה חד

 

21.10.08 

 התרשמות מהקריאה הראשונה: 

 מדי, בלי מספיק מרץ. עידו )בתור ז'וז'ו( מתחיל את המחזה, לאט

 דידי מנסה לעשות את סוסו במבטא צרפתי. פתרון קצת קל, אבל אולי זה טוב.
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)חוזרים למשחק הליצנים( גורמת לנפילה. אולי זה כי עוד לא עבדנו על זה, אבל אולי צריך  6סצנה 

 לקצר שם. 

 ביקשתי מהליצנים לקרוא עם האף של הליצנים. דידי מתקשה עם האף

ה עם הקריאה, אבל הוא מתקן אחרים, וזה די מביך לאור העובדה שהוא עצמו עושה הכי דידי מתקש

 הרבה טעויות!

במערכה שניה שכחתי לשים מוזיקה אחרי שהיא יוצאת בפעם הראשונה. זה קשה להתרכז בשני 

 דברים. 

 מירי לא ממש משחקת. היא עוד לא יודעת איך לעשות את פרנסין, והיא מתביישת לטעות.  

 ליאס מתאמץ. במערכה השניה רשיד צריך להיות קליל ולא לחוץ. הוא צריך לשכנע בחפותו. א

 אחרי הקריאה ביקשתי הערות.

עידו שאל אם מותר להציע הצעות. הבהרתי שאני אפילו מבקש את זה, רק שאני לא אוהב ששחקנים 

 מתקנים אחד השני או מעירים אחד לשני. 

ומיוחד תהליך ההזדהות של פרנסין עם רשיד. אני חושב על  ,תמירי תוהה לגבי התהליך של הדמו

הדברים ולמחרת אני אומר לה, שבמערכה השלישית היא נמשכת אליו, רק במערכה הרביעית היא 

 כבר מזדהה איתו. 

עידו פתח דיון פוליטי: האם אנחנו מחייבים תמיכה ושיתוף פעולה עם טרור? האם להוסיף בכתוביות 

 באלג'יר?מידע על המלחמה 

 

28.10.08 

טוב, הרבה קרה מאז שבוע שעבר. אפשר להגיד, שאנחנו כבר בעיצומן של החזרות. כתבתי מאז 

תחילת המבצע ארבעה מכתבים לחברים. הם כמעט ולא מגיבים. אף אחד בינתיים לא הגיב במייל 

 לשום דבר. 

עם זה קצת. בכל  אני צריך להחליט אם להראות משהו למשה נאור כבר בשבוע הבא או לחכות

מקרה, סלים יבוא ביום שני. אז אולי, דווקא בגלל זה, כדאי לחכות. הוא יבוא ביום שני, ייתן לי 

 הערות, ושבוע לאחר מכן ניפגש עם משה. 

פעם, עד -אבל גם התלבטות זו נפתרה באופן לא נעים: משה לא רוצה )"לא יכול"( לבוא בכלל, אף

 להצגה. איזו אכזבה!

 

30.10.08 

 היום הם התנשקו בפעם הראשונה. וזה עבר בסדר גמור.

אני לא יכול להתלונן, מה שקורה בתוך ההפקה, הוא טוב ויותר מזה. רק  –היה יום חזרות טוב. בכלל 

 חבל, שכל המסביב כל כך מעציב ומאכזב. 

 

3.11.08 
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 מישהו בחדר הסמוך דופק לי בראש עם איזה פטיש, אבל אני אנסה להתרכז...

היום אנחנו מראים משהו לסלים. אני לא מפחד. זאת הזדמנות יפה לציון דרך, אחרי זה נצעד לכיוון 

 ההרצה הראשונה. ביום שישי מדדנו תלבושות ושיחקנו קצת ליצנים. לא מספיק, אבל קצת. 

עם בהוצאת המחזה לאור הצגת -ניסיתי לעניין את דוד מהוצאת "פרדס" ואת יעל לרר ואת הוצאת אור

 מחזה. נראה. ה

עדיין שום סימן משום כיוון לאיזו התעניינות )תיאטרון שייקח את ההצגה, מכון התרבות הצרפתית, 

הוועד הציבורי נגד עינויים(. כלום. אני צריך לקבל תאריכים להצגות, שנוכל לפחות להתחיל להזמין 

 אנשים...

 

 
 

 4.11.08טבעון,      

 חברים יקרים מאוד!

 קיבלנו מחמאות, אך גם תמריץ להעמיק את העבודה!סלים היה וראה. 

אנחנו ממשיכים הלאה. עד סוף השבוע הבא אני רוצה להגיע להרצה ראשונה של כל המחזה. על כן 

 פה, כדי שהחזרות תהינה יעילות.-אני מבקש להתקדם עם הלמידה בעל

 ]לוח חזרות[

 כמו כן יש תאריכים לשתי ההצגות במסגרת הפסטיבל:

באולם  18.30בדצמבר בשעה  4-באולם הגדול ויום חמישי ה 20.30בדצמבר בשעה  2-ה יום שלישי

 הקטן.

 אפשר להתחיל להפיץ את הבשורה!!!

 אני מבקש שתודיעו לי מיד אם יש בעיה עם הלוח הזה. 

 

 במסגרת חומר הרקע, שאני שולח לכם, הנה עוד קצת:

 [ראה תוכניה בתחילת הפרק...]...

 הכסף. עד עצם הרגע הזה, לא הצלחתי להשיג מימון נוסף להצגה. לצערי הרב!  ולבסוף, שוב בעניין

קיבלתי הערות על ההצעה ששלחתי לכם לפני כשבועיים בעניין הסכום הקטן, שכנראה כן יהיה לנו: 

25.000  .₪ 

 אי לכך, ניסיתי מחדש. יש שינוי לא גדול, אבל אני מקווה, שלא יהיו יותר התנגדויות.

 עה:הוצאות נסי

 ₪  3600    נסיעות X  30₪   120דידי: 

 ₪  3200    נסיעות X  40₪     80אורי: 
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 ש"ח    X 750 4  נסיעות  X 30₪  25עידו, רונן, מירי, אליאס 

 ₪  250    נסיעות  X  10₪    25גיל:  

 ₪  800    נסיעות  X  10₪    80חגית: 

 ₪  800     חומרים )כולל פוסטר( 

 ₪  * 2300 מוזיקה, זכויות על התרגום וההצגה תרגום, בימוי,

 ₪  1250     התיאטרון המפיק

 

 ₪  15200       סך הכל

 ששילמתי עבור הזכויות.₪  1790*בסכום הזה כלולים 

 

ואתם תחלקו אותה ביניכם )כל השחקנים וחגית(, זאת ₪ ,  9.800היתרה לפי החישוב הזה היא: 

 ₪ . 1400אומרת : כל אחד ייקבל 

 טוב, ולהתראות בחזרות! כל

 אורי

 

 חזרה ליומן ההפקה:
 

אתמול חזרתי הביתה מתוסכל. לא היה נורא, אבל אני חושב, שקצת התרגשתי מהביקור של סלים. 

לשוניות. בלילה הצלחתי לנסח -אני צריך להתאמץ קצת יותר, כדי להצדיק את הבחירה הזו של הדו

 את זה כך למיכל:

"הערבי" אינו מי שאנו, הישראלים, מכירים ומזהים בקלות. אילו היה  הערבית יוצרת מרחק, הזרה.

מדבר עברית, היינו מזהים אותו: "אה, זה הערבי." ואני רוצה שהקהל )הדובר עברית( ייתקשה 

 לתהות על קנקנו. 

 

15.11.08 

 

 אירוע ראוי לדווח עליו...אתמול הייתה הרצה ראשונה. 
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כך -כי הוא כל, כמובן דידי עיצבן אותי. שהומ זה כבר. קודם כל היתה הרצה, טוב
להצמיד אותו "אני חייב  .להעיר לו, שאני לא יכול להדריך אותו, עסוק בטקסט

אולי . דרך חזרות עם מירי, לקשור אותו יותר לעניין. כמו שנאמר במחזה", לחצאית
כמעט האמת היא שאני לא יודע עליו . שממש טעיתי לגביו, יש לי תחושה. זה יעזור

, די ברור. אבל לא מצאתי הרבה, עכשיו בדקתי קצת ביקורות באינטרנט! כלום

 . תפקיד ראשי –והנה , היו לו תפקידים קטנים יותר. שהוא נשא על כתפיו הצגה
טוב, בכלל, זה כמובן לא הולך להיות השלאגר של עונת התיאטרון השנה, אפיזודה חולפת, שלא 

 רבים ישימו לב אליה. חבל...

 חבל, ומצד שני זה מוסיף לי נסיון. מי יודע, לאן יובילו אותי החיים. 

כמובן גם משאר השחקנים אני עדיין לא מרוצה. מירי צריכה עדיין למצוא את היכולת לרגש אותנו. 

 אליאס גם. 

 

19.11.08 

, אלא "זריקת הזיין" של דידי התחילה להשרות אווירה מאוד לא נעימה אצל כולם. זה ביטוי לא שלי

כך מה לעשות בעניין. זה מתסכל מאוד. ועצוב. מירי אומרת, שהוא "שוחט -של רונן. אני לא יודע כל

 את הטקסט היפה הזה". 

 

21-11-08 

 הרצה שניה. דידי פשוט מביך. 

 

22-11-08 

פתאום עולה בי חשד מטורף: אולי כל ההתנהגות של דידי מכוונת לכך, שנתנכר לו, ש"נשנא" אותו. 

כך נוראה: זה יוצר הקבלה בין היחסים של -ם זה לא מכוון, זאת אולי תוצאה נלווית בכלל לא כלוגם א

 השחקנים הצעירים לדידי לבין היחסים במחזה בין המפקד לשאר. 

 ואם אני נאחז בזה, יהיה לי קל יותר להתמודד עם זה. 

 

6-12-08 

על החלום על שאדי, שלדעתי קשור ברגעים החשובים ביותר לא הספקתי לכתוב. לא הספקתי לכתוב 

בכלל לדידי, באופן מסוים. מה שאני זוכר, זה שאדי לא כדחליל עלוב, אלא כשד מפלצת מאיימת, מין 

 ג'עפר )מהסרט "עללאדין"(, ואני נזוף, עלוב. 

בנובמבר, שלושה ימים לפני ההצגה, זה  29-דידי עשה לנו את המוות, בלי ספק, אבל במוצ"ש ה

ובמקביל גם אליאס הביא דבר יפה ביותר. יכול להיות, שזה קשור להרצה, שעשינו פתאום קרה. 

יומיים לפני כן בפני סלים ועוד שניים, והביקורת שקיבלנו, ושאני העברתי, פחות או יותר, כלשונה, 

הלאה. מה שאמרתי כל הזמן לפני כן, פתאום קיבל משנה תוקף. בכל אופן, במוצ"ש נסעתי להרצה 

 שפוף, רק שתיגמר כבר ההפקה, ובאותו ערב הייתה לי חוויה של ממש. בלי חשק, 
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לצערי, זה לא חזר על עצמו, החוויה הקשה עם דידי, לאורך כל התקופה, לא תישכח. אבל הקהל 

 אפשר להתכחש לזה...-אוהב אותו, אי

ביום רביעי בבוקר, אחרי ההצגה הראשונה, עוד חלום בלהות, משהו עם תחושה של חוסר בית. כן, 

 זה נגמר. צריך לנסות לשווק את ההצגה, אבל תקופת החזרות נגמרה.  

 

8-12-08 

עדיין אני לא יודע איך להתייחס למסע הזה. האם הוא הסתיים או שיהיה לו המשך? ובמבט לאחור: 

 או רע? האם זה היה טוב

עצם עשייתו היתה טובה, אבל הוא היה יכול להיות יותר טוב. לאור התגובות הצוננות משהו 

 למשחקה של מירי: אולי עשיתי את הדבר הנכון...

9-12-08 

 . העינויים צריכים להיות מסוגננים.יםיהונדב: סוסו ורירי לא מספיק ליצני

 שים אהבו את המפקד...( חניתה: פרנסין לא טובה. גם סוסו לא )בדרך כלל אנ

 עליי מאד חזק ההשפיעההצגה רפי: 

 .היה כדאי -שאתה כותב, מירושלים  אני שמחה שבאתי 'כל הדרך', כפינורה אורלוב: 

 הילה קורקוס: קשה לעיכול

רוברטו: צריך לתת לדידי בעיטה בתחת, מירי בובה מדי, אליאס מצויין, אבל היתה בעיה טכנית של 

 קריאת כתוביות. למצוא הברקה בעניין העינויים. 

רון ונטורה: אחרי מייל מפחיד שבו קטל הן את המחזה, הן את הבימוי והן את המשחק, הוא נשמע 

רמטי מדי, פתטי וצדקני, וצריך להכניס איזה אפקט הזרה, פייסני הרבה יותר בטלפון. זה היה לו מלוד

לדעתו. איכשהו זה מתחבר להערה של יהונדב על סצנת העינויים. שתי האפשרויות הן להפוך את 

הכל למופע ליצנות, או לעשות את זה אפי יותר, מסופר, וזה מתחבר לרעיון של המכתב של פרנסין. 

 . )מה שיזכיר קצת את מה שעשיתי עם "אנדורה".( אולי ההצגה היא שחזור שעורכת פרנסין

 

 זהו סוף יומן ההפקה.

כדאי להוסיף שנאלצתי לעשות קיצורים כואבים בשבוע האחרון לחזרות, כי סלים דאו התנגד לעשות 

 הפסקה, ולכן ההצגה צריכה להיות שעה ועשרים בערך. 

 בינתיים המשכתי לנסות לשווק, ללא הצלחה.

 

1.2.09 

 ים!חברים יקר

לחשבון של עלאא, ₪  5000לא קיבלתי שום תגובה על המייל שלי משבוע שעבר. בינתיים הגיעו עוד 

אותם ואת את היתרה מהחלוקה הקודמת צריך לחלק. עשיתי זאת בערך לפי אותו מפתח, שאז 
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שלחתי לכם. כמובן יש בעיה עם הנושא של גיל וג'ק. צריך לתגמל כמובן את שניהם, והחלטתי שג'ק 

 יקבל יותר. י

אחרי ₪  10.000מידאן, כפי שכתבתי לכם, היא לתת לנו את היתרה של -ההחלטה של תיאטרון אל

 שתי הצגות נוספות. ואז ייקבל כל אחד את מה שנותר, כך שיושלם הסכום שהצעתי אז )בנובמבר(.

", "צהריים" כדי שנוכל לתת עוד שתי הצגות, אני מבקש מכל אחד לתת לי תאריכים )כולל ציון "בוקר

 או "ערב"(, שבהם הוא עסוק, כדי שנוכל להחליט חזרות ריענון והצגות. 

 054-2339734בשביל לקבל את התשלום השני )הסכום המודגש(, יש לפנות לעלאא: 

 אשמח לשמוע מכם גם מעבר לזה!

 אורי

 

מתוך מה  שולם 
שיש עכשיו 
 אצל עלאא

מה שעוד 
 יבוא

 בסך הכל

 1250 500 750 0 % ( 5)עלאא 

 5300 2500 1800 1000 אורי

 2200 700 1500 0 חגית

 4800 2000 1800 1000 דידי

 2300 750 550 1000 עידו

 2300 750 550 1000 רונן

 2300 750 550 1000 מירי

 2300 750 550 1000 אליאס

 400 0 400 0 גיל

 1850 1300 550 0 ק'ג

 25.000 10.000 9000 6000 כ"סה

 

 

 
 
 כתבתי להם: 12.2.09-ב

 חברים!

ההצעה של סלים היא: אנחנו עושים שתי הצגות, הוא נותן לנו אולם וזמן חזרות באולם, וכל ההכנסות 

 ₪.  10.000-פה(, שהוא ישלים את החסר ל-בשבילנו. הצלחתי להוציא ממנו הסכמה )בעל

השקלים שהוא חייב, אבל זה יכול לקחת זמן,  10.000אנחנו יכולים לדחות את ההצעה ולדרוש את 

 וגם אז ניתן לו שתי הצגות, בכל מקרה, כי על זה אנחנו חתומים. 

 10.000אם סלים לא יעמוד במילתו, עדיין יש לנו הסכם חתום, בכתב, והוא חייב לנו לפי הסכם זה 

 .₪ 

 לפי התחושה שלי יש להצעה זו רוב. 

וביום א'  14.3.09-במוצ"ש הוהצגה  14.3.09-וב 13.3.09-כרגע הכוונה היא לעשות חזרות ריענון ב

 15.3.09-ה
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 בקיבוץ מעגן מיכאל אנחנו מוזמנים לעשות הצגה בתאריכים ובתנאים הבאים:

ל ההכנסות. זה סיכון, אבל זה יותר מוקמות(, אנחנו מקבלים את כ 200-הם נותנים לנו אולם )יותר מ

זרקא, -טוב מאשר מקומות אחרים. הם יעזרו לנו בהפצה בבנימינה, זכרון יעקב, פרדיס, ג'יסר אז

כרכור. הם גם מסבסדים את כרטיס הכניסה לחברי קיבוץ מעגן מיכאל: אם -שדות ים, פרדס חנה

 10הסבסוד הוא בגובה ₪ ,  40לה אם הכרטיס עו₪ ,  15הסבסוד הוא בגובה ₪ ,  50הכרטיס עולה 

. ₪ 

 אולי אפשר גם להביא את התלמידים של גיל, שהוא רצה להביא. )זה באותו מקום(

 מה אתם אומרים? ₪ .  40אני אישית בעד 

 )חול המועד(. למישהו יש עדיפות? 10.4.09או יום ו'  27.3.09-יום ו' ה הםשני תאריכים אפשריים 

 
 

הייתי, ואני עדיין, מזועזע עמוקות מהמהלך הזה, ום התביעה. בחודש מאי פתא הואז הגיע
ובמיוחד ממה שבא מיד אחרי זה: תביעה, באמצעות שח"ם, של שלושה מהשחקנים. מעולם 
לא שמעתי ששחקנים תובעים את הבמאי, במיוחד שהדגשתי לאורך כל הזמן, שאני לא בעל 

חד, שהייתי הנפגע העיקרי מכך, הכספים ולא עוסק בזה, שאני בעצמי מקבל תשלום, ובמיו
 שסלים ועלאא לא שילמו.

פניתי לאיגוד הבמאים לעזרה, והם לא עזרו, ובעקבות זאת עזבתי את האיגוד. גם אחרי 
פניות רבות לא קיבלתי מעולם הסבר כלשהו לכך שהם לא עזרו לי. החוויה הזו העמיקה את 

הצלחתי להתאושש מזה, מאז. המשבר שהייתי נתון בו בעקבות פרשת נמשי"ם, ולא ממש 
אולי זה מצביע על תמימותי הרבה לגבי "משפחת התיאטרון", ואני לא ידעתי שאני תמים, לא 

 לגבי "משפחת התיאטרון" ולא לגבי שום דבר אחר.
 

 כך:לתביעה הגבתי 
 

 13.7.09טבעון,       

 לכבוד:

 אביב סקברר, עו"ד

 מחלקה משפטית

 שח"ם

 

 

 -מבלי לפגוע בזכויות-

 א.נ.,

 12.7.09מכתבך מיום הנדון: 

קיבלתי היום את מכתבך, וגיליתי בתדהמה שאני אחד הנתבעים במקום שאהיה אחד התובעים. להלן 

 העובדות:
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מידאן ובין תיאטרון -נחתמו במקביל שני הסכמים: הסכם בין תיאטרון אל 2008. בראשית אוקטובר 1

כמייצג את צוות הצגת "מנוחת הליצנים". בהסכם בין  כפרון, והסכם בין תיאטרון כפרון לבין אורי שני

מידאן -מידאן לבין תיאטרון כפרון התחייב תיאטרון כפרון לארבע הצגות, ותיאטרון אל-תיאטרון אל

בהסכם בין תיאטרון כפרון לאורי שני נקבע, שתיאטרון כפרון ייקבל מידי ₪ .  25.000-התחייב ל

( לידי צוות הפקת "מנוחת  5%עביר אותו במלואו )למעט מידאן את תקציב ההפקה וי-תיאטרון אל

 הליצנים".

. במהלך החזרות הוסכם בין כל חברי הצוות )במאי, שישה שחקנים ומעצבת( כך, אחרי תיקונים, 2

 לפי הערות השחקנים:

 "הוצאות נסיעה:

 ₪  3600    נסיעות X  30₪   120דידי: 

 ₪  3200    נסיעות X  40₪     80אורי: 

 ₪  X 750 4      נסיעות  X 30₪  25דו, רונן, מירי, אליאס עי

 ₪  250    נסיעות  X  10₪    25גיל:  

 ₪  800    נסיעות  X  10₪    80חגית: 

 ₪  800     חומרים )כולל פוסטר( 

 ₪  * 2300  תרגום, בימוי, מוזיקה, זכויות על התרגום וההצגה

 ₪  1250      התיאטרון המפיק

 ₪  15200       סך הכל

 

 ששילמתי עבור הזכויות.₪  1790*בסכום הזה כלולים 

ואתם תחלקו אותה ביניכם )כל השחקנים וחגית(, זאת ₪ ,  9.800היתרה לפי החישוב הזה היא: 

 ₪ . 1400אומרת : כל אחד ייקבל 

לדוגמא בגלל מע"מ או מס הכנסה או כל שקל אחר שהמדינה ₪,  9.800אבל ייתכן שלא יישארו 

, ואז נעשה חלוקה יותר מזהיקח מאיתנו, או בגלל סיבוכים בנושא הזכויות, וגם יכול להיות שיהיה ת

 אחרת. "

 סוף ציטוט

הראשונים )להלן: התשלום ₪  10.000מידאן לידי תיאטרון כפרון -. כשהגיעו  מתיאטרון אל3

 ממני.   , לאעלאאאני מדגיש: מידי ₪ ,  1000הראשון(, סוכם בין כולם לתת לכל אחד 

נותרים מהפעם הקודמת(  ₪4.000 +  ₪5.000 ) 9.000הצעתי לחלק ₪ ,  5.000. כשהגיעו עוד 4

 כך:

תשלום   
 ראשון

תשלום  תשלום שני
 שלישי

 בסך הכל

 1250 500 750 0 % ( 5)עלאא 

 5300 2500 1800 1000 אורי
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 2200 700 1500 0 חגית

 4800 2000 1800 1000 דידי

 2300 750 550 1000 עידו

 2300 750 550 1000 רונן

 2300 750 550 1000 מירי

 2300 750 550 1000 אליאס

 400 0 400 0 גיל

 1850 1300 550 0 ק'ג

 25.000 10.000 9000 6000 כ"סה

 

 , ולכן שיניתי את החלוקה:2500-ל₪  1800-מר גת ביקש להגדיל את החלק שלו מ

 

תשלום   
 ראשון

תשלום  תשלום שני
 שלישי

 בסך הכל

 1250 500 750 0 % ( 5)עלאא 

 5300 2800 1500 1000 אורי

 2200 700 1500 0 חגית

 4800 1300 2500 1000 דידי

 2400 850 550 1000 עידו

 2400 850 550 1000 רונן

 2400 850 550 1000 מירי

 2400 850 550 1000 אליאס

 0 0 0 0 גיל

 1850 1300 550 0 ק'ג

 25.000 10.000 9000 6000 כ"סה

 

הנוספים שביקש מר גת לקחתי מעצמי ומגיל, שממילא ויתר על כל תשלום, כיוון שלא ₪  700את 

 השתתף בהצגה. 

כפי שסוכם, כתשלום שני. מי קיבל את התשלום השני ומי לא, לא לגמרי ₪,  1500. אני אכן קיבלתי 5

הו לא קיבל מעלאא את מה שרשום בעמודה ברור לי, אבל ברור שאין שום הצדקה לכך, אם מיש

המודגשת )התשלום השני(. אני ניסיתי להתקשר עם עלאא טלפונית עשרות רבות של פעמים, 

במקביל היו לי שיחות עם חגית, עם מר גת, עם מר פינקלשטיין ועם עידו, על הקשיים שלהם להשיג 

 את עלאא. 

פה, שאנחנו נציג את שתי ההצגות הנותרות, -בעל מידאן(,-. בינתיים הסכמנו עם סלים )תיאטרון אל6

הנותרים, לפי ההסכם שלו עם תיאטרון ₪  10.000מידאן ישלם את -שהתחייבנו אליהן, ותיאטרון אל

כפרון. אנחנו הצגנו את ההצגה עוד פעמיים, זאת אומרת עמדנו בהסכם, אבל עד כמה שידוע לי, 

יאטרון כפרון, ז"א הוא לא עמד בהסכם. אני מניח מידאן לא העביר את הסכום הנ"ל לת-תיאטרון אל

₪ ,  25.000במקום ₪  15.000זאת, כיוון שגם ההפקות האחרות שהשתתפו בפסטיבל קיבלו רק 

 מידאן ממשיך לעבוד ומפיק הפקות חדשות. -וזאת על אף שתיאטרון אל

ים, שלהם סכסוך עם בנוסף יש יחיד₪ .  10.000מידאן על -. יש לכולנו יחד סכסוך עם תיאטרון אל7

תיאטרון כפרון )עלאא(. לפי מכתבך זה כולל את גב' מירי קירמאיר, מר רונן פינקלשטיין ומר דידי גת. 

 אבל אני כמעט בטוח, שאלה לא היחידים. 
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. אני המום למצוא את עצמי בצד הנתבע במקום הצד התובע, שהרי אם מר גת, מר פינקלשטיין וגב' 8

וזה ₪,  2800-)איך הגעת לסכום הזה??(, הרי שאני מחכה עדיין ל ₪ 1300קירמאיר מבקשים 

אפילו לא יכסה את ההוצאות שלי, שלא לדבר על הזמן העצום שהשקעתי בהפקה הזו. לא היה 

לשלושתם כל הסכם כספי איתי, הם לא קיבלו ממני מעולם כסף, כולנו יחד קיבלנו כסף מעלאא 

מידאן. אלה שני הגורמים, אליהם צריך לפנות. -רון אל)תיאטרון כפרון(, שקיבל את הכסף מתיאט

 מידאן מחלישה את עמדתנו כלפיהם.-העמדתי בשורה אחת עם תיאטרון כפרון ועם תיאטרון אל

הנותרים ₪  10.000. מה עם אליאס? ועידו? וז'ק? וחגית? טוב נעשה אם כולנו נדרוש את 9

ום איתי, ועם ארבע ההפקות האחרות מידאן, וחבל שתביעה זו לא נעשתה בתיא-מתיאטרון אל

 שהשתתפו בפסטיבל. 

 בברכה,

 אורי שני

 

 העתקים:

 מר רונן פינקלשטיין

 מר דידי גת

 גב' מירי קירמאיר

 מר עלאא סריס

 מר סלים דאו

 גב' חגית שילוני

 מר אליאס עבוד

 מר ז'ק קנו

 מר עידו יונה

 

 

 

 23.7.09טבעון,       

 לכבוד:

 מר עלאא סריס

 האומניםעמותת 

 865ת"ד 

 20190כרום -מג'ד אל
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 -מבלי לפגוע בזכויות-

 א.נ.,

 תשלום עבור הצגת "מנוחת הליצנים"הנדון: 

, אני דורש ממך להעביר את 2008בינך לבינינו בראשית אוקטובר  בהסתמך על ההסכם שנחתם

 הסכום שקיבלתי עבורנו למי שעדיין לא קיבל, לפי הטבלה הנ"ל:

תשלום   
 ראשון

תשלום  ם שניתשלו
 שלישי

 בסך הכל

 1250 500 750 0 % ( 5)עלאא 

 5300 2800 1500 1000 אורי

 2200 700 1500 0 חגית

 4800 1300 2500 1000 דידי

 2400 850 550 1000 עידו

 2400 850 550 1000 רונן

 2400 850 550 1000 מירי

 2400 850 550 1000 אליאס

 1850 1300 550 0 ק'ג

 25.000 10.000 9000 6000 כ"סה

 

פניתי אליך ₪ .  14.250לפיכך עליך להעביר ₪ .  15.000מידאן -לפי דברייך קיבלת מתיאטרון אל

 , אך לצערי ללא הועיל. פעמים 100-יותר מבעניין זה במשך החודשים האחרונים 

מידאן עדין -שתיאטרון אל₪ ,  10.000מידאן את יתרת -כמו כן אני דורש ממך להשיג מתיאטרון אל

 חייב לנו. 

ושלישית חלים עליך כל הוצאה נוספת בגין תביעות ודרישות מצד שלישי, כמו המחלקה המשפטית 

 של שח"ם או משרד עורכי דין שילוני, שחם ורחמני, או כל צד אחר. 

 

 בכבוד רב,

 שני אורי

 

 

 20.8.09טבעון,       

 לכבוד:

 מר עלאא סריס

 עמותת האומנים

 865ת"ד 
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 20190כרום -מג'ד אל

 

 -מבלי לפגוע בזכויות-

 

 א.נ.,

 

 תשלום עבור הצגת "מנוחת הליצנים"הנדון: 

 

עבר חודש מאז מכתבי הקודם, והבעיה לא נפתרת. אני שולח לך מכתב זה שוב ומזכיר, שאני אתבע 

 נזק שייגרם לי בגלל אי מילוי ההתחייבויות שלך.אותך על כל 

 

, אני דורש ממך להעביר את 2008בינך לבינינו בראשית אוקטובר  בהסתמך על ההסכם שנחתם

 הסכום שקיבלתי עבורנו למי שעדיין לא קיבל, לפי הטבלה הנ"ל:

 

תשלום   
 ראשון

תשלום  תשלום שני
 שלישי

 בסך הכל

 1250 500 750 0 % ( 5)עלאא 

 5300 2800 1500 1000 אורי

 2200 700 1500 0 חגית

 4800 1300 2500 1000 דידי

 2400 850 550 1000 עידו

 2400 850 550 1000 רונן

 2400 850 550 1000 מירי

 2400 850 550 1000 אליאס

 1850 1300 550 0 ק'ג

 25.000 10.000 9000 6000 כ"סה

 

פניתי אליך ₪ .  14.250לפיכך עליך להעביר ₪ .  15.000מידאן -לפי דברייך קיבלת מתיאטרון אל

 , אך לצערי ללא הועיל. פעמים 100-יותר מבעניין זה במשך החודשים האחרונים 

מידאן עדין -שתיאטרון אל₪ ,  10.000מידאן את יתרת -כמו כן אני דורש ממך להשיג מתיאטרון אל

 חייב לנו. 

לישית חלים עליך כל הוצאה נוספת בגין תביעות ודרישות מצד שלישי, כמו המחלקה המשפטית וש

 של שח"ם או משרד עורכי דין שילוני, שחם ורחמני, או כל צד אחר. 

 

 בכבוד רב,
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 אורי שני

 

 

  

 כתב הגנה

 

 תגובתי לכתב התביעה, לפי סעיפי התביעה:

 

דיוקים: לא סוכם מעולם סכום סופי לתשלום. סיכמנו בינינו, שאם הסכום שנקבל -. כמה וכמה אי3

 25.000-מ יותראזי במקרה כזה החלוקה תהיה כך וכך. בזמנו עוד חשבנו, שנקבל ₪,  25.000יהיה 

בע  (, אלא עם המפיק )נת3( על חוזה עם התיאטרון )נתבע 1. כמו כן לא חתמתי )נתבע פחותולא ₪, 

(. המפיק 1(. את זאת עשיתי כמייצג את כולנו, כי אז עוד לא ידעתי מי יהיו השחקנים )ראה נספח 2

 (.3( חתם במקביל על חוזה עם התיאטרון )נתבע 2)נתבע 

 

 (. 2. שוב: לא התחייבתי על תשלום שכר. כמו כל השאר גם אני קיבלתי שכר מהמפיק )נתבע 4

 

. כמו כן: לא "החלטתי", אלא הצעתי. 3תמתי על חוזה עם נתבע . כבר הבהרתי את הנקודה: לא ח5

השחקנים, במיוחד התובעים, ביקשו להכניס שינויים, ושיניתי את ההצעה לפי בקשתם. ההצעה 

 האחרונה התקבלה. 

 

. מי שהשקיע הכי הרבה וקיבל הכי פחות, הייתי אני. אין לי מושג מנין התרעומת וההפתעה, בנוגע 6

 (. אלה היו מנת חלקינו, כאשר הוא הפסיק לשלם לנו, וזה קרה הרבה אחרי כן.2למפיק )נתבע 

 

 ", אלא הסכמנו עליה כולנו יחד.1. שוב: החלוקה לא "נקבעה ע"י נתבע 7

 

( התחייב לשלושה תשלומים. והתשלום הראשון אכן 3. הכוונה לתשלום הראשון. התיאטרון )נתבע 8

( לא "הבטחתי", כולנו 1עו על תאריכי התשלומים. אני )נתבע הגיע, פחות או יותר, בזמן. כולם יד

 ידענו מה סוכם.

 

 . נכון מאוד!9
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. סעיף זה מכיל את ההטעיה החמורה ביותר. ראשית: הבהרתי שוב ושוב, שאינני משלם משכורות 10

. מעולם לא נתתי תשלום כלשהו לאף 2לשחקנים. כולנו מקבלים את הכסף מעלאא, המפיק, נתבע 

. וזה מה שסוכם בתור 2מידי המפיק, נתבע  1אחד מהשחקנים.  את התשלום השני קיבל תובע 

 .  תשלום שני

 

כאשר הגיע התשלום השני, כולנו נדרשנו, כמו בפעם הראשונה, להמציא חשבונית, או לחילופין 

, מר גת, 1תובע ₪ ,  1500, כפי שסוכם, 25.2.09-(. אני קיבלתי ב2תיאום מס, עבור המפיק )נתבע 

וא כפי שסוכם. שאר השחקנים לא קיבלו ממנו את התשלום השני: ה₪ ,  2500קיבל, לפי דבריו, 

אפשר היה לדבר איתו, והוא לא רצה יותר לשלם. על אף שכבר קיבלתי את -הפסיק לשלם. פתאום אי

חלקי מהתשלום השני, ניסיתי עשרות פעמים ליצור איתו קשר, כדי שישלים את העברת הכסף שהוא 

ולא  2(. מאמצים אלה לא הועילו. עד כמה שאני יודע, הוא לא שילם לתובע 3קיבל מהתיאטרון )נתבע 

. הוא גם לא שילם לשחקנים האחרים, שלא מיוצגים בתיק זה, עד כמה שאני יודע. יתרה 3לתובעת 

את יתרת התשלום שזה חייב  3מזו, עד כמה שאני יודע, הוא לא עשה שום מאמצים, להשיג מנתבע 

(10.000 .) ₪ 

 

 ברצוני להוסיף:

 

וזאת לפי ₪ (,  2800חד אחר, זה אני )חייבים לנו כסף. מי שנפגע מזה יותר מכל א 3-ו 2נתבעים 

( . אני בהחלט מבין התביעהשל נספח ד של כתב  2הטבלה שסוכמה עם כולנו )הטבלה השניה בעמ' 

. יחד עם זה, קשה לתאר את 3-ו 2את התרעומת של התובעים, ואני מזדהה עם הכעס כלפי נתבעים 

 .אותיעוגמת הנפש שלי, משנודע לי, שהם מתכוונים לתבוע 

(, אחרי עשרות הטלפונים, מכתב רשום ובו הדגשתי, שיחולו עליו כל 2יד כתבתי למפיק )נתבע מ

(. אני בדקתי שהמכתב נלקח מסניף 2הוצאה שתוטל עלי, בגין תביעות ודרישות מצד שלישי )נספח 

הדואר. אך לא הייתה תגובה. כעבור יותר מחודש שלחתי מכתב רשום נוסף עם אותו התוכן )נספח 

 גם מכתב זה נלקח מסניף הדואר ולא זכה למענה.  (. 3

 

 אי לכך אני מבקש מבית המשפט רשות לתביעת צד ג'. 
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 2009"תזמורת הנשים של אושוויץ", חדרה, 
 

 החלל \תפקיד לשחקן גבר  \ איך להפוך בנות צעירות לשליחות של מסר מורכב?
 

בירקנאו תחת -יותר מחמישים בנות ניגנו במחנה ההשמדה אושוויץ

פי -ניצוחה של נגנית הכינור המפורסמת אלמה רוזה ליהודים ולנאצים, על

פקודת מפקדת המחנה מאנדל. המחזה מסופר דרך העיניים של הזמרת 

פי -הצרפתיה פאניה פנלון, שכתבה את זיכרונותיה בשנות שבעים. על

באותו השם, והמחזה הוא עיבוד לסרט. איך שורדים  זכרונות נעשה סרט

את התופת? הרבה יהודים גילו, שקשה מאוד להכניס סדר כלשהו 

אי  –בטירוף הזה, ועם כל הרצון הטוב לעשות הכל נכון, כדי לא להירצח 

אפשר לדעת מה ילד יום. ולכן המחזה מעלה שאלה נוספת, והיא אולי עוד 

 ופת, כל עוד שורדים? יותר חשובה: איך מתנהגים בת

תחילה ניסיתי לעבוד עם הקבוצה, שהייתה מורכבת ממספר בנות ובחור אחד, על 
המחזה "תופרות" של אלישבע גרינבאום ז"ל, אבל הקבוצה ביקשה באופן מפורש מחזה על 
השואה. אני לא מתלהב לעשות מחזות על השואה, על אף שיש לי קשר אישי חזק מאוד עם 

בכדי לא כתבו לא ברכט ולא חנוך לוין אף מחזה על השואה, לא מפורשות הנושא. אבל לא 
. המחזה שבחרתי, בכל אופן, לא היה הסיפור הסטנדרטי. הזיכרונות של פניה בכל אופן

אבל האם באמת הקהל קיבל את מימדיות. -פנלון מציגים תמונה מורכבת, עם דמויות תלת
 המסר המורכב שניסיתי להעביר?

הייתי חייב ליצור תפקיד עבור הבחור היחידי שהיה בקבוצה. שילבתי בהצגה קטע מתוך 
העדות של רודולף הס על הקמת המחנה אושוויץ, ונתתי לו להתגלח תוך כדי. זו משימה לא 
פשוטה, כי אסור לו לחתוך את עצמו! וזה היה מורכב כפליים כי הדיקציה של הבחור היתה 

 ? אולי לקחתי את זה מוויצק, אולי מצ'רלי צ'פלין. גרועה מאוד. למה להתגלח
גם את המחזה עצמו נאלצתי לערוך, בעיקר מתוך השיקול: לתת לכולם נוכחות בימתית. 

אפשר לעשות זאת עם סרגל, ועדיין צריך לשמור על אמת אומנותית, אבל אפשר -כמובן שאי
ה תמיד חשבתי, בהחלט להתחשב גם בצרכים שנמצאים מאחורי הקלעים. באותה מיד

שתהליך העבודה על ההצגה לא פחות חשוב מהתוצאה. אם תהליך העבודה לא היה טוב, 
אז ההצלחה של ההצגה כבר לא מעניינת אותי. כמו שתיאטרון לא יכול להתקיים בלי קהל, 

אדם ולא רק בעלי -הוא גם לא יכול להתקיים בלי שחקנים! כלומר: בלי שחקנים, שהינם בני
 מלאכה.
הסטודיו ששכר אותי כדי לביים את הקבוצה הראה לי בתחילת העבודה את  מנהל

המרתף שזה עתה הוכשר להיות אולם התיאטרון של הסטודיו. השימוש הטוב ביותר 
שהצלחתי להוציא מהחלל היה בדקות הראשונות המתארות את הנסיעה ברכבת מפריז 

לעמוד בצפיפות ולתת לו  לאושוויץ, ואת המונולוג של הס, שבמהלכן אילצתי את הקהל
 בעצמו לחוש את מה שעבר בתקופה הנוראית ביותר בתולדות האנושות על הדמויות. 

שמעתי "אין ספק שזו היתה הצגה קשה לצפיה. אבל אני נעזר כאן ביוסי שריד שאמר: 
פעם בחיי -כאן היום את ההגדרה המהפכנית ביותר, אבל גם האווילית ביותר, ששמעתי אי

לבשם את האווירה.  -שימו לב  -ל האמנות ועל תפקידה. נאמר כאן שהיא צריכה על אופיה ש
 ?מה זאת אומרת

האם אמנות היא דיאודורנט? היא צריכה לבשם את האווירה? הרב דרוקמן אמר שהאמנות 
צריכה לבשם את האווירה. ואם כך, חבר הכנסת הרב דרוקמן, בוא ואומר לך: יכול להיות 

ים, אבל באמנות אין לך מושג. פשוט לא התוודעת מעולם אל אוצר שאתה מבין בהרבה דבר
האמנות האוניברסלי. אילו היית מתוודע אליו, היית יודע שהיצירות החשובות ביותר, הרבות 

 .ביותר, ממלאות שליחויות שונות, אחרות, לזמנן, ולא רק לזמנן אלא גם לנצח
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פגיעה " )מתוך הדיון בכנסת על ".האבל שליחות אחת אין הן ממלאות והיא בישום האוויר

 (27.12.1983-", בבערכי היסוד של היהדות, העם והמדינה בהצגות תיאטרון
 
 
 
 

)בערבית,  2009, מסתורה", תיאטרון הפרינג' בנצרת-"אל
 פעמים( 200ההצגה רצה עדיין, כבר מעל 

 
 מינונים \העבודה עם סנאא ועם הישאם  \הקונצפציה 

 
אישה עם מזוודה נכנסת לתיאטרון ומבקשת רשות למכור חפצים 
אישיים בזמן שהקהל מחכה לשחקנית. תוך כדי כך היא מספרת את 
סיפורה, שהוא הסיפור של אשת נרקומן ומשלבת בכך סיפורים של 

 נשים אחרות, שחולקות איתה גורל דומה. 
 

 
פניתי גם להישאם סולימאן סוף הבמאי שאני, -, כשיצאתי למסע שלי להיות סוף2008-ב

, עם משימה שהייתה אומנם 2009מתיאטרון הפרינג' בנצרת. והוא אכן פנה אלי בתחילת 
רחוקה מחלומות הבימוי שלי, אבל בסופו של דבר הפך להיות ההצגה המצליחה ביותר שלי, 

 שרצה עד היום.  
ונולוג, הוא לא מצאו חן בעיני, ישר בהתחלה: הישאם לא קרה לפרויקט הצגה, אלא מ

הקציב לכך עשר חזרות. אני לא אוהב מונולוגים ולא מונודרמות. תיאטרון הוא דיאלוג, ולא 
מונולוג. לכן ניסיתי למצוא קונצפציה למחזה שקיבלתי, שאני אוכל לחיות איתה. רציתי 
שהדמות תדבר עם הקהל ולא עם עצמה. המחזה עסק באשתו של איש מכור לסמים, 

טה לעשות מעשה ועוזבת אותו. החלטנו שהאישה הזו כבר עזבה את שבסוף המחזה מחלי
בעלה, ועכשיו מסתובבת עם מזוודה, מוכרת את תכולתה, וכרגע בדיוק נכנסה לאולם 

התיאטרון הזה, שבו מחכה הקהל לשחקנית, והיא בינתיים, עד שתגיע השחקנית 
, קשרנו לתכולת המתעכבת, תמכור את דבריה. את כל מה שהיא סיפרה, במסגרת המחזה

 המזוודה שהיא מנסה למכור. 
היא לא העבודה עם השחקנית סנאא לא היתה קלה. היא היתה בטוחה מדי בעצמה, 

אבל, מסתבר, זו פה, היא שינתה טקסטים כאוות נפשה, התכסחה עם הישאם, -למדה בעל
 היתה מסכה שנסדקה מדי פעם, והיא היתה אסירת תודה על העבודה שלנו יחד. 

החזרה הגנרלית היא הרגע, שבו הבמאי נפרד מהיצירה שלו, ומעביר אותה לידי 
השחקנים. אני יכול להמשיך לתת הערות, אבל השחקנים יודעים, שעכשיו כל משקל ההצגה 

כאמור, התוצאה היתה הוא על כתפיים שלהם, והם עושים את מה שהם חושבים לנכון. 
בל גם אני וגם המחזאית לא מאושרות. סנאא הצלחה מסחררת. ההצגה מוצגת שוב ושוב, א

מצד שני, האמירה לוחצת יותר מדי לכיוון של אפקטים )גם קומיים( כדי לכבוש את הקהל. 
החשובה ביותר של ההצגה, וזה נמצא כבר בכותרת, הוא להוציא את האישה הזאת, ואיתה 

 את כל הנשים במצב דומה, מהחושך לאור. 
ונים, כמו שהאומנות בכלל, ברובה, היא שאלה של השאלה כאן היא שאלה של מינ

 מינונים. 
כעבור שנה ניסינו גם להריץ גרסה עברית של ההצגה, אבל זה לא הצליח. לצערי. זה 
חבל, כי גם הגרסה העברית היתה מוצלחת מאוד, הצגנו אותה בפסטיבל תיאטרון נשים, 

 אבל לא הצלחנו להמשיך לשווק אותה. 
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 )בערבית ובעברית( 2009הצגת פורום, "דייר משנה", 
 

 קהל מעורב תרתי משמע \השתתפות שלי בהצגה  \הפקה מחודשת 
 

דני מגיע לביתה של מאיה, לאחר שזרקו אותו מהדירה. הם זוג 

מזה כמה חודשים, אבל עכשיו הגיע הזמן, שדני יאמר את האמת: 

 הוא לא דני אלא אחמד. מאיה זורקת אותו מהבית, כי הוא שיקר

 לה, הוא בטוח, שזה בגלל שהוא ערבי.

. 2009היו שתי גרסאות בשנת  2002-להפקה המחודשת של ההצגה שכבר הצגנו ב
פעמיים הצגנו אותה כך, ובפעם השלישית, עם צוות אחר, הצגנו אותה בצורה הפוכה, שבה 

 מאיה מגיעה אל דני, ומסתבר שמאיה היא בעצם ערבייה.
פוליטית גם -תה שהמצב משלב בתוך הבעיה החברתיתהסיבה שחזרתי לחומר הזה, היי

. את המצב הדרמטי הבסיסי לקחתי מתוך פילוסופית על גבולות "האמת"-בעיה פסיכולוגית
 המחזה "דייר משנה" של ראתב עואודה, שהוצג בזמנו ב"הבימה". 

ניקאב בין עוספייה לדליה, הקהל משך את המשך -בפעם הראשונה, בתיאטרון אל
אחמד ולהתמודדות שלו עם משפחתו. בפעם השניה, -יית הזהות של דניהעלילה לבע
חיאט, משך הקהל את המשך העלילה לבעיה של מאיה ולהתמודדות שלה -בבוסתאן אל

אחמד. בסיום ההצגה הזו, השנייה, -היכולת או חוסר יכולת שלה להיות אמפאתית לדני
ת" מאת ק. צ'רצ'יל, שהיא הגשנו לקהל קריאה מבויימת של המחזה "שבע ילדות יהודיו

. חילקנו את הטקסטים שבמחזה בינינו, עם כתבה בתגובה לטבח המכונה "עופרת יצוקה"
העמדה מינימאלית והחלפת תלבושות סמלית לכל אחת משבע הסצנות. שתי ההצגות האלה 

בבוסתן, "דייר המשנה" ו"שבע ילדות יהודיות" התקיימו תחת כיפת השמיים, בתנאים 
ואני בספק אם הקהל באמת הרוויח מזה משהו. אין לי התנגדות לעשות תיאטרון  זוועתיים,

 בחללים ציבוריים, שאינם מיועדים לתיאטרון, אבל שם זה לא התאים בכלל. 
בפעם השלישית הצגנו את ההצגה, כאמור עם המצב ההפוך, בפסטיבל נווה יוסף, וכמו 

עברית וערבית. היכולת החשובה  ניקאב היה הקהל מעורב: דוברי-בהצגה בתיאטרון אל
ביותר של הג'וקר, כלומר של המנחה שמקבל הצעות מהקהל וקובע לפי ההצעות האלה איך 

להמשיך את ההצגה, היא לחוש בצורה נכונה, מתי צריך להפסיק דיון שמתפתח, ולהמשיך 
ינוס בכאת ההצגה, גם אם עוד לא הגענו לפתרון המיוחל. כי אנחנו נמצאים בתיאטרון ולא 

 מפלגתי. 
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  2010"פורום ועדות קבלה", הצגת פורום,  -
 2011"על השולחן של היישוב", פסטיבל נווה יוסף,  -
 

 הקול-פס \הצגת הפורום  \לחיות בין אנשים הדומים לי  \הצעת חוק ועדות קבלה 
 

-שהתקבל ב“ קבלה הצגה ללא מלים, שמתייחסת לחוק ״ועדות

ושלישית בכנסת. ועדת קבלה בוחנת  ה שנייהבקריא 22.3.2011

מתקבל, וזה  י השני. מועמד אחדופוסלת אותם אחד אחר מועמדים

 ... די מפתיעגורם לשינוי 
 

לקבל חברים חדשים על פי שיקול  במשך עשרות שנים נהגו ביישובים קהילתיים קטנים
הזוג קעדאן פנו בני  1995דעת של וועדה, בדומה לוועדת הקליטה של הקיבוצים. בשנת 

לאגודה לזכויות האזרח, שפנתה לבג"ץ, כיוון שהם לא התקבלו ליישוב קציר. פסק הדין 
, לטובתם. ח"כ דרוקמן 2000בעניינם, שהיה תקדימי לעניין ועדות הקבלה בכלל, ניתן בשנת 

הציע בעקבות זאת חוק )שכונה "חוק עוקף בג"ץ"(, שהממשלה אימצה, תחילה, אך גרם 
כך הציעו שני חברי כנסת הצעת חוק מתוחכמת יותר. -דולה, שהוא ירד. אחרכך ג-לסערה כל

וההצגה שלנו באה בעקבות ההצעה השנייה הזו. עד שההצגה עלתה, החוק כבר אושר 
 בכנסת, ומשפחת קעדאן כבר מזמן קיבלה מגרש בקציר, כי אין שם כבר ועדת קבלה...

יישובים  902(  http://yes.walla.co.il/?w=2/7801/1156824של רונן אבולעפיה ) הסרטפי -על

 בארץ מקבלים ודוחים אנשים שרוצים לממש את חלומם המשפחתי הקטן.

 עוד מתוך הסרט: 

"האם יש באורח החיים  –מתוך השאלון: "תארי בקצרה את השתלבותך ביישוב בעל אופי כפרי!" 

"האם יש כיום עקרונות שנראים שחסרים  –שלך עקרונות שהם בבחינת יהרג ובל יעבור? מהם?" 

 שלך?" 

 חברי וועדות שונות: 

"אישה לבד היא סכנה לזוגות מסביב. אם משהו שם קצת מעורער, אז הגברים לוטשים עין...  -

 אישה לבד מהווה איום כזה."

הוא טרנד כזה, בואו נפתח לכולם ובואו נקבל את כולם, וזה מאוד יפה להגיד, "לדעתי זה איזה ש -

 ואני הצבעתי למר"צ כל חיי וגם עכשיו"

 "אנחנו מצטיירים כגזענים. אנחנו לא גזענים. זה עניין של עקרון." -

אשכח  "כן. בציונות יש משהו גזעני. אני התחנכתי בתנועת נוער, ...להקים מדינה יהודית... אני לא -

 את זה ואני אלחם על  זה."

 "מה אתה יכול לתרום ליישוב?" -

)לגבי האפשרות לפתוח את היישובים לפונים ערבים( "הכיוון שאתה הולך, זה... פותח איזה שטף, 

 של ועדה!!! קורבןמי שאומר את זה, הוא דווקא  –שאני לא רוצה שייקרה..." 

א, אני אישית לא הייתי רוצה להיות... לא יודעת איך ואשתו: )שימו לב לאורך של המשפט!!( "אני ל

להגדיר את זה אפילו... לא הייתי.. כי אני גם מרגישה שאני הולכת נגד... לא הייתי רוצה להיכנס 

כך -לסיפור שאני הופכת להיות... למאבק שאני... שהוא... לא... שהוא מורכב יותר, שהוא לא כל

בחנים האלה היום, ואם פעם היה לי איזה שהם ספקות, אולי כן פשטני. כי לבוא ולהגיד אני נגד המ

צריך? אולי לא צריך? אחרי מה שאני עברתי באמת, אני חושבת שהם באמת ... )תנועת יד של 

http://yes.walla.co.il/?w=2/7801/1156824
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הדיפה( כאילו, יש בי התנגדות למבדקים... למבחנים האלה, אבל לא הייתי הולכת וחוברת לראש חץ 

עניין הערבי, בשילוב של ערבים ביישובים. אני אומרת שהוא מתמקד במשהו ספציפי שזה על ה

 דוגרי."

, ואנחנו השתמשנו בו בהצגה. במהלך החזרות הבנו, שהבעיה זה הקטע האחרון והכי חזק בסרט

האדם לחיות בשכנות עם אנשים שדומים להם. -העמוקה יותר שאנחנו עוסקים בה, היא הרצון של בני

מה פירוש דמיון? וזאת בעיה, כי הרצון הזה נובע מפחד. ופחד  זאת בעיה, כיוון שמיד עולה השאלה:

אדם לבחור את החברים שלו, אבל -דנו בינינו על הרצון הזה, והגענו למסקנה שמותר לבניהוא בעיה. 

כאן לא מדובר באיזה מועדון, אלא מדובר בנדל"ן שקיבלו אנשים מסויימים במתנה מגורם שבדרך 

 עכשיו מחליטים, עם מי להתחלק במתנה הזו.   כלל גנב את הנדל"ן הזה, והם

כשהקמתי את הקבוצה, שאיתה עשיתי את ההצגה הזו וגם את הקודמת )"דייר משנה" בגרסה של 

(, היה לי רצון לעבוד עם אנשים שדומים לי מבחינה פוליטית, שלא יהיו לי איתם חילוקי דעות 2009

כיר את מה שדנתי בו בפסקה הקודמת, אבל כבר גדולים מדי מבחינה פוליטית. באופן אירוני זה מז

לצערי בנקודה הזו, של הרצון לחיות הדומים לי, היו לי ויכוחים את ההבדל המהותי.( כבר שם ציינתי 

 עם אחד המשתתפים, והפנטזיה על אחדות רעיונית התנפצה שוב.

חבר  , שלמחרת הפכתי להיותהתחברות-תראבוט הצגנו את ההצגה בכנס השנתי של תנועת

גם בציבור של אנשים שמאלנים מאוד, בעלי מודעות פוליטית הוועדה המתאמת שלה )=המזכירות(. 

 שהנושא מעלה שאלות נוקבות, לא פשוטות. לשמחתי, גבוהה מאוד, ראיתי, 

עלינו גרסה אחרת של ההצגה, לא הצגת פורום, אלא הצגה ללא מילים, הזמן קצר אחרי זה 
שהיתה מיועדת לפסטיבל פנטומימה, אבל כיוון שנדחה, הופענו בפסטיבל שבועות בהרדוף. 
הגרסה הזו נולדה מהפתיח להצגת הפורום, שהיה קטע תנועתי של שלוש דקות, שבו נבדקו 

ריו ישבו חברי הוועדה. את הפתיח הזה המועמדים בדיקה גופנית על גבי שולחן שמאחו
 הרחבנו לכדי הצגה שלמה של חצי שעה. 

בהצגה ללא מילים, המתבססת על תנועה ועל מוזיקה, לא חוקי הדרמה הם השולטים, אלא 
יותר חוקים הלקוחים מעולם המוזיקה. לאסתטיקה הצורנית תפקיד חשוב, יש רצון ליצור 

 היפוכים וכו'. מבנים הרמוניים של הקבלות, חזרות, 
בשתי ההצגות השתתפתי גם בעצמי, מה שלא היה מובן מאליו, אבל אני החלטתי שהגיע 

 הזמן, בשבילי, לחזור שוב לבמה כמבצע, וזה הסב לי עונג רב!
 
 
 
 

 
X8-http://www.youtube.com/watch?v=ngTgVYQS 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ngTgVYQS-X8


89 
 

 )תרגום שלי( 2011"תשליל", פסטיבל נווה יוסף, 
 

יתרון טבעי למנלוש בגלל  \עיבוד למציאות ישראלית דמיונית  \הכפלת הדמות המדוכאת 
שחקנית אתיופית  \התמקדות במשחק ולא במרכיבים חזותיים או מוזיקה  \הגובה שלה 

  \ימנית 
 

הקולג', אחת שתי נערות פוגשות זו את זו ביום הראשון של 

שחורה ואחת לבנה, אבל כאן המציאות הפוכה: השחורה מודעת 

לכך, שבעלי העור שלה נהנים מזכויות יתר כבר מאות שנים, 

לעומת הלבנה שגם היא מודעת לכך, ומרגישה נחותה עקב כך. 

 היפוך המצב הוא גורם הקומי.

החזרות.  בעניין שעד כה לא הרחבתי עליו: החימומים בתחילת קודם כל מילה

מסטניסלבסקי, גרוטובסקי ובמאים רבים אחרים אימצתי את הגישה, לאורך כל שנות 

העבודה שלי, להתחיל כל חזרה עם חימום פיזי. המטרה משולשת: מעבר לחימום הפיזי הוא 

מקדם שחרור וריכוז. רצוי שהחימום יהיה קשור בצורה כלשהי להצגה שאנחנו עובדים עליה, 

זה גם לא תמיד אפשרי, כי לפעמים, בתחילת החזרות לא ידוע עדיין אבל זה לא הכרחי. 

בדיוק על מה הולכים לעבוד. אבל זה לא הכרחי, כיוון שכבר סטניסלבסקי, לפני יותר ממאה 

שנים, הדגיש את שני מרכזי הכובד של עבודת השחקן: עבודת השחקן על עצמו ועבודת 

שו: אימון הכלי, והכלי הוא הגוף והקול. לכן, השחקן על הדמות. עבודת השחקן על עצמו, פירו

בעקרון, כל חימום הוא לטובה. מעבר לכך, החימומים עוזרים ליצור אווירת עבודה חיובית 

ונעימה. ולהיפך: כשהאווירה איננה טובה, קשה לעשות חימום, כי כאמור צריך להשתחרר, 

 ולהשתחרר אפשר רק כשיש אווירה טובה. 

לעבוד עם שלוש בנות, והיתה אווירה מאוד חיובית, אבל לא לגמרי בהפקה הזו התחלתי 

משוחררת, ובשלב מסויים גם נאלצנו לוותר על הבת הערבייה, והצלחתי לגייס שחקנית 

 אתיופית צעירה מהשכונה, ואיתה כבר לא עשינו חימומים בכלל.

בת מאות  במחזה יש היפוך אוטופי של המצב הקיים, שבו שחורי העור סובלים מהאפליה

ידי -שנים, ובמקום זה המצב הבסיסי במחזה מתבסס על היסטוריה של אפליית לבני העור על

ידי זה, שהסטודנטית השחורה נדיבה ומרחמת על -שחורי העור, היפוך קומי המוחרף על

ההיפוך אמור להראות ביתר שאת את הגיחוך שבתחושות הלבנה ומוכנה לעזור לה. 

כבר בשלב מוקדם החלטתי, שאפשר ת היתר, באשר הם, בעולם. העליונות אצל בעלי זכויו

להכפיל את הסטודנטית הלבנה המדוכאת מבלי לאבד מהאפקט של המחזה, ואף לקבל 

. למנלוש, השחקנית האתיופית היה ייתרון פיזי מוקדם, כי היא ידי יצירת זוג קומי-תוספת על

אפריקאית, אך לבנה לחלוטין(. -גבוה בהרבה משתי השחקניות הלבנות )אחת מהן חצי צפון

התלבטנו האם לעבד את המחזה ולהעביר את המצב, שהינו אוטופי מלכתחילה, למציאות 

ישראלית אוטופית. השיקול, במקרה הזה, לא היה כמו השיקולים שהנחו אותי ב"שלי", כי לא 

היתה כוונה לכלול את הקהל בתוך ההתרחשות הבימתית. אחד השיקולים היה: אנחנו 

מציגים בפסטיבל של תיאטרון קהילתי, שבו התכנים המוצגים הם מקומיים לרוב. כמו כן 

חשבנו, שאפשר להשיג אפקט קומי ביתר קלות, אם אנחנו מציגים סיטואציה אוטופית, שבו 

האתיופים בישראל מהווים אליטה, ואילו האשכנזים במעמד נחות של חסרי תרבות, שירדו 

ו לבסוף להעביר את המחזה למציאות ישראלית, וזה אכן יצא זה עתה מהעצים. לכן החלטנ

 משעשע למדי. 
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גם במקרה הזה התמקדתי במשחק ולא בעיצוב חיצוני, כמו תפאורה. הקו הזה הנחה אותי 

לאורך שנות העבודה שלי, לא מתוך חוסר יצירתיות או חוסר יכולת לברוא עולם, נהפוך הוא. 

רח להודות, עניינה אותי בדרך כלל פחות, מאשר למעשה העבודה עם השחקנים, אני מוכ

בריאת עולם שאני מציג לקהל. גם לא חוסר התקציב הכרוני היה השיקול המרכזי, אלא הרצון 

להעמיד את האדם במרכז התיאטרון, כי התיאטרון הוא האומנות ההומניסטית ביותר, וזאת 

קרי שלי לבטא את ההומניזם גם הסיבה שאני אוהב את התיאטרון. אני הומניסט, והכלי העי

 שלי, הוא התיאטרון. 

המחזה מציג אומנם דמות לבסוף מילה על היפוך בהחלט לא רצוי שהיה קיים בהפקה הזו. 

שחורה יהירה ושחצנית, המפלה לרעה את שותפתה הלבנה )אם כי היא עושה זאת מתוך 

מדוכאים, ובזה גם כוונה לעזור לה דווקא!(, אך ההיפוך הקומי הזה משרת את השחורים ה

את השחקנית האתיופית ואת הסביבה החברתית שלה. מנלוש באה אלינו עם ניסיון של 

אפליה, אבל התודעה שלה היתה מצומצמת לניסיון החיים האישי הקטן שלה, ואילו שתי 

השחקניות הלבנות באו מיישובים מבוססים, ממערכת חינוך מפנקת, אבל בעלות תודעה 

השוויון הקיים בחברה שלנו. ההיפוך הזה היה על גבול הגיחוך, -ימתקדמת לגבי מצב א

 וממשיך להיות כזה בזיכרון שלי. שוב נוכחתי לדעת שלא קל לעזור למדוכאים!
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 אפילוג

, וכאמור 2006-ספר זה מכיל רבות מההפקות שביימתי, חסרות עוד כמה, כמו "מאכינאל" ב

גם כולן יחד הן כאין וכאפס לעומת מה שהייתי לא דיברתי על אלה שלא הגיעו לקהל. אבל 

לא ביימתי יותר, וגם  2011יכול לתת לתיאטרון הישראלי, אילו ניתנה לי האפשרות לכך. מאז 

ך עשרים השנים שלפני כן ביימתי הרבה פחות ממה שהייתי רוצה. הייתי רוצה לביים שבמ

לת", את "שרופה" ועוד , את "מתאהבים ומתכסחים...", את "בחוץ לפני הדPEANUTSאת 

הרבה. את המחזות שכתבתי אני לא רוצה לביים. הייתי רוצה שמישהו אחר ייביים אותם, 

 אבל זה חלום אחר...

 חבל.

כוחי הולך ודל. לא הכוח לביים, אלא הכוח לספוג עלבונות. בחשבון הסופי העלבונות גוברים 

 .בהרבה על ההכרה, על ההערכה, ואני לא חושב שזה מגיע לי

 

 

 

 

 

 2007-2006המתייחסת לפרק על שלוש ההפקות עם קומונת נמשי"ם  ביבליוגרפיה

 .2008אוריין, דן: תיאטרון בחברה. האוניברסיטה הפתוחה, 

http://www.yossi-אלפי, יוסי: עקרונות יסוד ביצירת המחזה בקהילה. 

alfi.co.il/page2.php?id=132 (6.11.2012-)נצפה ב 

גוריון -ברקוביץ, ניצה ורם,אורי: אי/שוויון. באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

 2006 .בנגב

 אביב. -, תל2000. קו אדום, הוצאת הקיבות המאוחד, דיאלוג בין זהויותחלבי, רבאח )עורך(: 

מציאות  -נוער יהודים וערבים בישראל -ארי : מפגשים בין בני-בןיהודה אמיר ורחל 

 305-315, 1987ופוטנציאל. מגמות ל' 

-יוחנן הופמן, קמיל נג'ר: נכונות ליחסי חברה תקינים בין תלמידים יהודים לערבים בבתי
 .103, עמ' 1986. אוניברסיטת חיפה 43/44ספר תיכוניים. עיונים בחינוך 

 

 .2007, נווה שלום, 3ערבית, פתחון פה -דילמות בשותפות יהודיתכנאענה, באסם: 

 .2010חיפה,  אלג'ם, שולמית: ניצבים בקדמת הבמה, הוצאת פרדס,-לב

 . ירושלים1998ממי, אלבר: הגזענות. הוצאת כרמל, 

 .2008צוקרמן, גלעד: ישראלית שפה יפה. עם עובד, 

http://www.yossi-alfi.co.il/page2.php?id=132
http://www.yossi-alfi.co.il/page2.php?id=132


92 
 

 .2003שנהב, יהודה: היהודים הערבים. עם עובד, 

Balme, Christopher B: Theater im postkolonialen Zeitalter. Niemeyer, 1995,  

Thübingen. 

Homi K Bhabha. The Other Question. Screen 24 (November-December 1983) 

Chin, Daryl: Multiculturalism and its Masks: The Art of Identity Politics. 

Performing Arts Journal 14,1 1992  

Conceison, Claire A.: Translating Collaboration: The Joy Luck Club and 

Intercultural Theatre tdr 39, 3 fall 1995 

Hechter, Michael (1975). Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British 

National Development, Berkeley: University of California Press 

Jones, E. E. and Gerard, H. B.: Foundations of social psychology. New York: 

Wiley, 1967 

Phinney, Jean S.; Rosenthal, Doreen A. : "Ethnic identity in adolescence: 

Process, context, and outcome." in: Adams, Gerald R. (Ed); Gullotta, 

Thomas P. (Ed); Montemayor, Raymond (Ed), (1992). Adolescent 

identity formation. Advances in adolescent development, Vol. 4., (pp. 

145-172). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, ix, 240 pp.  

Said, Edward W: Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London: 

Penguin Books. 1978 

Turner, J.C. and Brown, R.: Social Status, Cognitive Differentiation Between 

Social Groups. Academic Press, 1978. London and New York.  pp.201-

234.  

 

 

 


