
כ"אחר"התיאטרון

לן,שמזען

העלילה:הואהמו,ום

,,נררותלתיאטרוןשנה 20
קנרורותחביןעדיעםוריאיוןמבוא

שפתמאזומפתחת-1998בבידיהנוסדהקנררותהתיאטרוןקבוצת

אתהמשקפת ,בארץולחללהעבריתללשוןייחודיתמקומית,במה
והדיוצליליואתהישראלי'תת-נוף"ה"ואתהנוףאתהסביבה,
אותםשמביעמהומבחינתהתכניםמבחינתהישראלית,בתודעה

וחרדות,מחוותולבוש'צליליםצורות,מחשבות,צבעים,בתיאטרון:
ושתיקות.לחישותוצעקות,תנועות

הספרלאורצאיוןרטאיהתבוצתקשלהמיוקלםירעשוינשתולאמב , 2019תבשנ

כלים ,מושגיםמילים,צעדים,שאלות, ,גישושיםניסויים,-מקומיתעלילה

בויירלבעדמרהיציהוףגבןנותבמפרסה .קבררותתיאטרוןקבוצתמעבודתותקלות

םיסוסבמםקיהפרותח,פמימושגסףואידילעצגותמיוצהובקהגותצהט.במותדקונ

םירחומןכוך'דרלפיםושותםירחוק ,תרוציופימםטקסטי ,םירחומשלרברבעעל

ותנליויג ,םלומיתצ ,םיניומ ,תו"חוד ,פאורהותתשובותללשתוצקיסצה:ובקהןיומארכ

 ,היקכנטןחובל ,גלרלתואוקבדלפרסהיאלקורותנהזמ-םיסויינהמכםגןכו ;םווית

 .אחרואכזהירונטאיתליכלעיהפללנסותואגושמלברר

םירשקשוףחלאיהמשחקהליתכת"ט:רדהריינמקםתארפסבטטתצמברקותר

דהמהת 'ןוכישרקראלךיצרכךםשל . 11תועמשמתוחסרתמוסכמומהאדםתאחררשול

ב.לומץאםגאלאקן'חשהשלטיהפר "יה"אנלערויתוו

יחד-וחבריהתיהוחברםינסמדרכהו ,חררתמשהעולפהיאברקותרצתובקבהריציה

תחררמש '"בדעו"השזכ .ותעבדמשהימבמותוסכממנערתהל-פיםשותצריםיועם

ריקבעו 'ויוצפסחרממוריובידרוןטתיאמהואגםלץחיהלןמוזמההם,שללהקהגם

 .ונייזווילט-לתיהבוילהפע 'צריוהמיוןדלינקטלאשהו 'וןרטאיתמ
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אריאלנגהצילום: ,קבררות

עלמשהו"להגיד"צריךוחלל.שפהיסודות:לשניתיאטרוןכלזקוקקיומולעצם

החלל-אתהבמהעםהמחלקלקהלהדבריםאתוממנובולומר"מקום"וצריך ,הבמה

ישראלארץשלהותיבעליליהרועלילה,זמןמקום,טרוןבתיאצריךאםהזה.פהש

שעותהמוניהארץאבניעשוניםשאלפימזהמקום.מדיפחותעלמדירבזמןנשפך

רגבלכו ,ונהרסהופוצצהבנתהונונזרקהנדרכהכברמהןאחתוכלוספות,נהיסטוריה

 ,רבותוכתותולאומיםדתותיבנלמעןמיניםשבעהגידלכברהקדושהץבאראדמה

משונהמנכיחהואהתיאטרוניהזמןבעודעולמים.לעולמיהבלעדיתנחלתםהוכרזאףו

בזמןנוכחלהיותהואבמהעלמקוםשלובעטיהר ,בהווהבהכרחהעבראתהמציג

עתיד.ואעברתחליפילוואין ,הצופיםנוכחולםינשחקהלרגלימתחתדיחגםובחלל

גולגולתוחללבנבכיהעלילהחללואתהמקוםאתהקוראםייבמובשירהבפרוזה

יהמחזאקבר'רותישלהתיאטרוןחשיבותוכאן 'רוןיאטבתאך 'החופשיבזמנוהפרטית
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 ,,,חא,,כהתיאטרון

עתבאותהולא-אמיתיאמיתישהואמשטח-במה,ולקהללשחקניםמקציםוהכימאי

 .בזמןבוולא-דימוידימויועונה,

ביןכל-כךהשיראליהמפגשאתעקביתדיותוביסבודקתקרבת,\אחרביאמי-יוצרמכליותר

שלהרבותבשפותיולארץשפהביןהמופלאהקשרעלמדברתהיאהזה.המקוםלביןהעברית

שלטקסטמתונעעאיךהמוסיקה. ,האבזריםהתלבושת,התאורה,בשפותהמדברהתיאטרון,

הזההבנרןקטן?בנרןיטבעבקרובובו ,בציונרשתנקעבנרןעל ) 1999 (אביימוסיזרעאלימשה

אילומוסיקה,איזוהשחקנים?וגפידרךמותווחייועובריםאיךלעצמו.מודע ,טראגיגיבורהוא

תלבושתאיזו ?) 2001 (אהילובגילוייזהרשומעגאולהאואימהאותקווהאומלחמהצלילי

בדיוניסוססנטר,דיזגנוףשלמכר-תעודותהכולליםדוקונמטריים,טקסטיםשמציגיםמיילבשו

קרבשלהקרשיםעלומורכבחדשני ,עשירפרוזהטקסטמתנהגבדיוקכיצד ) 2004 (בסנטר?

חמברתדרךלתל-אביב-כיום-אזמפראגקופציםאיךזהר?ישלס' ) 2018 ; 2005 (היםבאצל

 2019 (שמפהחשקריהאםזרה?האומםנ ,שפהללמודקפקאלפרנץשעזרה ,) 2013 (העברית
אותונ?גםקושריםסוךולוליספקטור ,אסקילדסןפיעלעדיין)ורצה

שהםבגללה,גםבהחלטאךקודם-כל, ,כשלעצמםנפלאים,שחקניםעםעובדתקבר

ההצגותכשברובבימינו,גדולה,מעלה-שלהםהקשיםהטקסטיםאתמביניםהםכאלה.

כנותמקריניםשחקניהאליהם.הקהלאתלהעלותלנסותבמקוםלקהליורדיםהטקסטים

הקהל.עלאותהכופיםלא-רגשיתגרסהמציעיםתמידהםומשכנעת.פשוטה ,נדירה

בצינור,לכודיםכשאנחנולכםקורהמהתראו"בואו, :מזמיניםאלא-מגזימיםלא

חראאוכלים 'חינאוויאדוןעםווניסוסידעםסנטרבדיזנגוףמטיילים ,ביםטובעים

לדמותוכישרונםרוחםואתנפשםאתפם,וגאתמקריביםהם .אליהו"אתומחפשים

נפלאיםהםלחודתיאטרון.לעשותצריךכךשרקבאמונה ,הסוףעדהולכים ,צבתוהמע

להצגותהשותפיםהיוצריםגםוכךהשתאות,ומעוררמפרגן ,הרמוניאנסמבלהםוביחד

והעיצוב.המוסיקהמתחומי

החללאתהמחפשתיוצרתשלעקביקומסמןהאחרונותבשניםקברשלהצגותיהרצף

כל-הישראליותהצגותיהמתקבלותבכדילא .ושלנוהעלילהוהזמןהמקוםשלוהשפה

ובאוצרבתחבירהעשויות"פסטיבליות"הצגותלעומתבחו"ל.גםרבהבהתלהבותכך

באש,הישראלית,ההוויהשלבתכניםלייחודינצמדתקבר ,מראשבינלאומידימויים

רגשהמציבתיאטרוןלהפליא.בהירח,דתיאטרוןכאן.האלהובאדמהבמים ,באוויר

תיאטרוןזהובעיניצדקנות.במקוםצדקהתחסדות,במקוםחסדרגשנות,במקום

 .לעומקמקומיתלהיעלשלו.תפשרתמהבלתיבאומנותמרפאתרפויטי,
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ההוויהשלבתכניםלייחודינצמדת,,קנרלוי:שמעון

כאן.האלהובאדמה,במיםבאווירבאש,הישראלית,
במקוםרגשהמציבתיאטרוןלהפליא.,בהירחדתיאטרון
בעיניצדקנות.במקוםצדקהתחסדות,במקוםחסדרגשנות,

 .שלומתפשרתהבלתיבאומנותמרפא ,תרפויטיתיאטרוןזהו
 ,,לעומק.מקומיתעלילה

תיאטרוןמתעדיםאיך

ברגעשנגמרחידברתיאטרון,מתעדיםאיךהיאהראשונההשאלהן:ושמע
זהאתעשיתאיךאזבהגדרה. 'נכוןלאיוצאתמידזהאתלתעד .אותושעושים

 ?רבספ

תוךבגהצהאלהקפיפשראאייוק.בדתאזההבמחשהואהאותנוחהנהשרהדב :עדי

יאותיצויסותכניינמלכשראפלאלא ,פשריאילתהבתאלעשותניסינולאאז ,רפס
שמתיימרוהמשולאליך,התהעלותנשותובפרספקטי ,הצובקהתדובעלאוגותצההלא

 .מקיףראמסודרראגיוונולכרראםשללהיות

מינילכלהשתלחויותשלבלגןישכאוס.-עלייהחביבלנושאקרובזהשמעון:
וארגוןימופתסדרזהלתוךיוצקיםמפלטרים,מסננים, ,בורריםזהמתוךנים.וכיו

 ?לספרנכנסזהאיךברורים.מאודומשמעת

ידונעלפה .ויעלדהובהעךתהליבגםלאב ,ראהנוירבנרפהסשאיךדרךנסנכזהעדי:
תרךבלאב .גימורב ,זהדליזהםמיקומב 'פרלססויכנשיםהאלמנטיתרחיבלבכחזקה

 .עורפולףורלטשראפהמונחיפש ,הז

 .הספרשללליתהכציהימפוזוקב ,הםשלחוקיותב ,םירקהפבנהמביטויבלידיבאזה
 "ם"פרומיומריםח ,םינשוקולות ,יהבורבעהיתהבהםשםרקיפיןבבשילוויפשנח
תוךבריות,אששלםועריכמםייומדיילואפ ,דהובהעךילהלתםישקשור ,רתוי

בשרזאו-שקטיטיות,אר'דסלערמתולדגגןלבוניפשחה.ביצויאהמלהוזיציפקומ
 .ועשנרוהנובבער 'רענופ

י,דעשלשארבבתהואכךלכיאנשהמהוזות,דוהלגםישלאבכן.ן,כרות:
-ילכמי-שמ-רחגיגיאלאוהשהמלכשטריות,כאיה ,םעמיפההרבר,נשלתעניינותההש

ל"פ"טהמתהקשזאתות.נעיורל ,תובלמחש ,ניםונגנלמותרנסק-ינשצדומ ,ףמקי

ףשושחהוארתיובשוליהםלפעמי :חלוםשלןנוגנמכמרקצת ."בחשו"לעד "יוה"שול
 .סמויהתוכןהתא
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כ''אחר"התיאטרון
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הקבוצהבאדיבות :הצילוםמקומיתעלילההספרמתוךעמודיםשני

הבלגןביןהאיזוןאלאבלגן'שלבמובןלאל"כאוס"מתכווןואנינכון'שמעון:
הרווחיםלכאוס.מקובלתמאודדוגמהזוהכבישעלרכבשלתנועה .הסדרלבין

שםישהכולבסךאבללאט,יותרמהר,יותר-המכוניותביןהנהגיםשיוצרים
פורמט,וישמבנהיש .זרךאיו-בדייקנותזהאתלנבאתרציאםאבל .סדרהמון

בדיוקשזהבשתיכןחושדאנימתמדת.השתנותישזהבתוךועדייומסוימת,צורה

המובילה?המחשבהזאתהאם .בספרוגםהתיאטרוןבקבוצתגםשנעשהמה

רונן .אקראיללאה"אקראי"ביןמעניינתהתנגשותמיןישההצגותעלדהובעב :עזי
והכל ,מוכנההצגהשההרגעשמגיע ,הגלגולשעתשלהעבודהביומןכתבקיבבלו

שדמחלבחורשהחופאתלמצואאיכשהוצריךוקההדבנהמהוךבתאזאבל ,דועי
 .ספונטניןפובא

זהיבאהצורהאתלפרוץעתדול ,סדורהרהוצתוךבחופשצואלמרכבמונוראזהרות:

רגע.תובאוןנכוהשזולדעת ,ירנדרגע

להתקרשל'גלילתתלא

קבוצהמנחהשאתהעובדהביןהיחסמההבאה:לשאלהאותימובילזהשמעון:

-שניומצדכלבים,כמוועובדיםונאמנים,מסוריםאנשיםוהםשנים,הרבהכבר
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מהשחקניותואחזאחתכלאלמלא ,טובותכךכלהיושהתוצאותייתכןלא
 .בךתלויהשלאאינדיבידואלית,יצירתיותתורמיםהיווהשחקנים

ואהשכדי ,נתוןיעצלהאיךשפלח ,מחדשמאבקש,דמחשאלהפעםלכזורות:
 ...יפתח

מאפשראלא ,בהתשואיזוכופהשלאבאופןהזהתפקידהתאלמלאיךאכן' :עזי
 .אחרמישהושלאשהיליצירתיותוקרקעתנאיםיוצרואלצמוח,לשאלה

לישישרגעבכיעצמי,אתבלעכאועצמי,אתלרמותצריכהאניפעמיםהרבהרות:
לי'גיםשמכינכמוזה-ככה"להיותצריך"זהשלברורהדהעמאוברורההבמחש

 ?םילדישהיינוכהזה?הג'ליאתמכיראתה .רהחזדרךאין-מתקרשואהו

 ...כןכן,שמעון:

חמים.מיםםעאבקהעזי:

עצמיאתמעכבתאניזא ,דהעבובגםזהככה .זהואז-ומתקרשת ,כזאתאבקהרות:

שיקרוכדיגולמיהחומראתשאירהלמתבאלאאלהתקרש,לאש,בלהתגלאלגבש,לא
 ...דברים

אותו?מאריךלאזההתהליך?שלהמשךעלמשהואומרזהשמעון:

-הנשלךישםאהחומר,שלפרועהלפתיחהיומייםתקדישאזועבשלךישאם :רות
תאבושלשירנה.קטהופעהיןכלהכדיוחצישעהלנוהייתהםעפחודשיים.תקדיש

ינתתהשערבעישלושתותלפחהזאתציוחשעההמאבל ...קשהנוראשיר ,ןישורו

גםוככה .עיניבהכרחיזה .סידרתיאזורקלפתוח,ופשי'חפןובאובגעתלותלשחקני
 .הספרעלבדנוע

תאחלכלהלכתייאנונשלהעבודהךהליבתחשובה.ייתהההזאתירותחה :עזי

אההוציאחתכלשלהן.םומריהחשליוןארכגזיאררהעשולקחתיהביתהותשחקניהמ
מהעלכבלהתעבחרה ,זהמהלירהביהסהזה,הדףואתהזההדףאתהשלרותגהממ

עלונוהסתכלהכלליבנהמהתאונגיבשרותי,םעישתנפגאנילבימקבה.צרושהיא
טבמנקודותולתתחומריםיאהוצללשחקניותשאפשרבינייםרחבמהיהמרים.והח

תודבענילפנעשהזה .לחומרוםמקתתלםופתאיכולנוהזאתריהיטורטבאחרות.

אזו ,דיברושפתאוםחומריםמינילכהיוזהמתוךחומרים.שלהצפה-המבנהושבגי
 .לותוקהמדחאלכביןומתןמשאנוצראותם.לשקוליכולנו

לספר.שהבאת ,שקל 480עלקבלהכמושמעון:

מרוחמהותימשהולאצוריכולהיותרבהקטנההפתקיתשאפילוההבנהתזאן'כ :עזי
עצמה.רהמהיציאוה/היוצר

ומעלהכשלעצמוהתיעודאתמשכיחקצתרפלקטיבי,שלבכמונשמעזהשמעון:
"רגילה".להצגהמאשרספרשללמדיוםמתאיםיותרהרבהעל.הרפלקסיהאת
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כ"אחר"התיאטרון

לעכב'אועצמיאתלרמותצריכהאניפעמים,,הרבהרות:

ברורהעמדהאוברורהמחשבהלישישברגע'כיעצמיאת
והואג'לישמכיניםכמוזה-ככה"להיותצריך"זהשל

לאעצמיאתמעכבתאניאז ....חזרהדרךאין-מתקרש

אתלהשאירבאמתאלאלהתקרש'לאלהתגבש'לאגבש'ל
 ,, ...דבריםשיקרוכדיגולמיהחומר

ניסינואז ,הקבוצהשלותצגלה"קבר"או"אלבום"לעשותבשלבשוםרצינולאעדי:
 .הספרשהיאהחדשהבמסגרתעכשיו'לדבררוציםאנחנומהעל 'חימהלראות

שעשינומהזה-שלהזהבמובןרפלקטיביהמילהאתלהדגישרוצהאני :שמעון
לאזה .תיאטרוןתיעודלאחדאחדלא ,אחרתיצירהזאתהיה.מהבודקיםעכשיוו

 .וידאו""כאילו

ליצורראיםקואיךעושים,איךהשאלהושובבשועלתההעבודהתהליךבכלכן'רות:
 .מההצגותרדנפשהואעצמאי,שהואמפעיל,כוחישועצמשבודברעושיםאיךהזה,

זה.אתלחפשמתמידבקמאהיהזהאבלח,בטחנולהצתמידלא .מוןהבזהנוהתחבט

כמובדיוקיםבשוחהיוהחוסריםהספר'שלהווההאתלמצואמהניסיוןכחלק :עדי
ם,יחומרלהביאלאעל,לדברלאלרוקן,חשובהיהשבהםפרקיםהיונם.שישהדברים

הספרביןהפערעלמחשבהשמעוררקריזהיאלהשאיראוקדואלא ,אמללתולנסאל
להידמות.מנסיםלאשהםירבהשמלהצגה,

הספר?למיספר?למהאז

תגידו?מיועד'הספרלמיאז :שמעון

לנו.רות:

השפן".שלוידידיוקרוביוכל"שמעון:

את .לנואותן?עושיםאנחנולמי-שלנותוההצגכמוזה-תבאמאבלפליאמזהרות:
אותםלגלותשצריךמיבסתר'דישיםועאנחנווצה,בקבשיםועשאנחנוהדבריםלכ

לאזו ,לספרידתהתנגאני ,בכללהעין.מןנעלמיםורשיישאדבריםוישמתישהו.היגל
היאפתאוםצה.והקבשלהמנהלעדווהחברתן,רונתייזשלאלא ,שליזמהיוהייתה
 .משהו"איזהלעשותצריךנה,שעשרים"יאללה, ,אמרה

צודקת.היאשמעון:
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אותו.שישנעים-יצאשהספרברגעשהתנגדתי,יאחראבלגדתי.נהתואנית:ור

שבספר?ה"לימודי"עלמשהואגידאניאולי :עדי

י,תרפויט ,פוליטילימודי,פרקים:ראשימיניכל ,לירשמתיאניכי ,בדיוקשמעון:
 .קדושהגסההמילהאתואפילו

יהיההזהשהספררציתי ."קדוש"עלמאשרלהגידמהיותריש"לימודי"עלאזעדי:
שמחתיוגםבוולהשתמשולפתוחלהריםשאפשרמשהויהיההואשקיוויתישימושי,

ליחשובשהיהשהסיבהחושבתיאנ .ליעזרוהואבו'שתיהשתמקצתשליבתזהש
 .מאובןמיןולאעצמאיים,חייםעםלמשהוופךההואכךשהיאשימושי'יהיהשהספר

לקבוצתשליהקשרמסוגושפעהה"לימודי"היבטיהיהספרבששהשאיפהחושבתאני
שיוצרכגוףלקבוצהזמניתבושפתינחוןרלתיאטחוגבדללמוכשהתחלתין.התיאטרו

לצפייהבמקבילזה.עלזההשפיעומאודהאלהההיבטיםושניכמורה,רותיאלו ,הצגות
ואללטקסטהגישהואלהלימודשיטותאלהתוודעתי ,בשיעוריםהשתתפתיבהצגות

יםבחשומבחינתי'דרךפורציוהיביניהםהגומליןויחסיאלהושני 'רוןתיאטעבודת
חילהשמתהתבוננותיציעשהואספר'בגםוייטבלידייבואשזהרציתי .ניםיומעני
המסלולאיךיראהושהוא ,הבמהעלהפרטיםאחרוןועדבטקסטשנוגעיםמהרגע

השלביםשכלמסלולואהעצמה,ההצגהועד ,הראשוניהלימודאודה,העבושמתחילת
ה.דמיבאותהחשוביםבו
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הספראתקראהוא .בתיכוןתיאטרוןשמלמדמישהועכשיואלייפנהובאמת,רות:

טכניקה.שלחשיפהובישיכהרבה,ממנולמדשהואנרגש,מכתבוכתב

לתיאטרון.למוריםמעולהלימודספרזהשכן,שבוחאנישמעון:

 'אינטראקטיבימשהומיןאיזהשהםכאלהניסוייםכמהבספרישזהבגללרות:

כדי.תוך"לתרגל"רשאפשמושגיםבעצמו.משהודולמדמוזמןשהקורא

אתןאני .הקוראעםשיחדולנהלחיובי,ומאודחשובניסיוןנעשהבספר :שמעון
מהפוליטיבשונהאבלמובהק,פוליטיצדיששלךבהצגותהפוליטי:מהצדדוגמה

שניומצדאח,דמצדומשעמם,חלקלק ,מתקתק ,דלילשהואהמסובס,דבתיאטרון

אלאהתשובה,אתכופותלאהן-ומטומטםתעמולתיבוטה,כללבדרךזהבפרינג'
אותובדיוקעושהוהספרהקבוצה,הצגותשלגדוליתרוןשזהחושבאנימזמינות.

דבר.

-אלאפשיסטית,אינההספרשלשהגישהאומרתזאתרות:

מיילדת. ,סוקרטיתשמעון:

האזרחי-פוליטי-האקטיבלגפותח,עכשיושאתהמהככה.לחשובמענייןנכון.כן, :רות
בושישבנהמשיצרהמעצב,שלהעיצובןפובאגםמשתקףשזהחושבתאני 'דיאלוגי

חומרים.ביןדיאלוגיותהואיזפוליפוניהאיזה

כאמירהעיצוב

עשהשגיאגיאהמעצב ,הספרשלהגירמטובדרותלעשניסינוונחנשאמהאתעדי:
זירהןכמיפרק,לכעלאוהדפים,עללהסתכלניסההואהעיצוב.שלבדרמטורגיה

אפילוהדף.עלהשוניםריםומהחביןלמפגשיםלבתשומתהרבההקדישהואחדשה.
לסדרלאאולמטה,אחתמילהפתאוםיראלהשכמועיצוביה,בחינהמ"פסולים"דברים
 .ומתפרץושיחתידיבוריןרגיהיעלחשבהוא .שריליולאהכול

יםכלכלומיניכלהשאיר ,סיםולנימסירבואההסדר.חוסראתסידרכאילוהוארות:
 .ונהבכוכאלה,

לפעמיםליצורכדיוונהבכהכול ,םשוניבגדליםשונים,סיםנרבפשלוהבחירהעדי:
הפעילהוא .ףדמהעולהםשפתאוגדולרעשאומרווחווקאדאוחיפזון,שלתחושה

זה.אתלעשותכדישלוהגרפייםהכליםאת

רותי?פרובוקציה,לךלעשותמותרשמעון:

 .ויבואאוימה? ,טחבות:ר
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במיוחד?אוהבתשאתעמודיםאופרקיםיששמעון:

שפתאוםהזההרגעאתאוהבתנוראיאנחזותיים:מאודדברים,שניווקאדישרות:

מצחיקזה-אוהבתנוראאנישני'ברוד .בסנטרדיוניסוסשלהתהלוכהלספרנכנסת

"שאלה".בפרקהגועלשלהטבלהאת-מחדשפעםכלאותי

גדול.זהאה,שמעון:

הזאת.המופרעתעדיהכולזהעדי'זורות:

אה?שעות,עבדתזהעלגםגדול.שמעון:

-לאגיאכי word ,ב-זהאתעשיתיכישעותהמוןיבדתעזהעלעדי:

זה!אתתעשהשהיאהתעקשהמעצבגיארות:

 ...שהואפרקשזהחושבתאניאבלה.זוועבאמתיד,בכתבהיהזהבמקורכיכן,עדי:

בעולם.עלייךאהובהכירות:

אתזכרה ,דיברתישאיתהשחקניתכל .החומרמתוךממששהתעצבפרקזהן'כעדי:
תיעדושהןהרשימותהיוהחומריםוכלחומרים,המוןלהןוהיולטובה,גועלההצגה

מגעיל,תבאמווחפוזמבולגןהיההכולאזרשמו,שהןברחובשפגשוהאנשיםאת
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 ··:א"א ,"ןכ_א"היעלבוכתלשרפשאהגהצלאאתשזהייתהההרגשהואזמלוכלך.
הדכר·ם.תאשאומריםשיםהאנכלשלהרעשידיעלוצגתימלהיותשצריכהגההצ

להקביל.צריכיםוה"את"שה"על"כךשמעון:

 ,םשיאנכאוכךכללאה.יאללבםשלאאחדאףשההצגותאחתזאתיין'נמעוזהרות:
 "?"געל"להראיםוקשלהצגהאבואשאני"למהע.תיהר-"געל"-ההצגהםששראמ
הצגנוותה.אואוהבותאותהואהבננוראואנחנוכזה,חוראיזהמעיןהיהטרהפוסו

נפשאהבתאותהאוהבותואנחנשני,דומצקהל.היהלאבאמתיכמעט,נוראהותא

 .הרבההכיעליהברוידתוניקהשחשההצגהזאתהיוםועד

הקבוצהשלספר

משנה?הייתאם ,משנההייתמהיצאשהספרחודשיםשלושהאחרישמעון:

הראשוניתהמבטתנקודאתבטויותרהבנתיכןאבלו,המשמשנההייתימתבאלאעדי:

בפריטןנוהתבלאיךלגבישאלותעם ,םינרכיואאושכנתבומחשעםעתיהגיאני.של
 .היצירהוחרמהומשצרואשטכפריארכיוני,

הספר,עלבודהעהבמהלךמקום.לולתתשחייביםסיפורהואפריטכלשלי,ושהבתח
שליטבמהנקודתשלהשניצישהחכשהבנתילשנות,יכהצרייתיההזאתהשהגיאת
התבסמותלמיןמקוםאין ,ואזהקבוצה.שלספרואההזההספרהקבוצה.מתוךאוה
שבוןהאופזהעצמה.עלרפלקציהתעשהבוצהקהכךלאכי ,היבטבכלותניינעהתו

ששייךהסתכלותשלרובדעודלהוסיףצריכההייתילכןעליה.ןנוביתחיצוניוהמיש
לגביפעםכלדהובעבעצמהעלשחזרההשאלהמכאןהספר.שלההדוקלמבנהותרי

ומההפרקשלהעיקרוןמה ?הזהבפרקלהעביררוצותונשאנחהעיקרוןמהפרק:כל
 ?ההצגהלשןרוקהעי

 .ייןנעהזהבנית,ממבחינהקרוןהעיהמרות:

רוצההייתיבהכרחשלאוהמשזהו ?םליכזהיבאולהבליטרוצותאנחנומהעדי:
ומנקודתבלבדשליזמתייומהפעםו ,בשוהזההספראתעושההייתיאםאבלות,נלש
 .אחריםחומריםבוהיואולישלי'טבמה

איזה?רות:

הארכיוניםעלהתנפלתיכאמתיכ ,זואלייםיוחומריםיותרוליא .דעתיולאיאנעדי:
הראתההיאגלרלישיאצליתשהייכ ,למשלחשוב.הכולשלהןואמרתישחקניות,השל
בגילויגילמהאשהיהדמות ,בינהקדאבלהפולקסווגןתינמכושלטכניהטרמפהאתלי

 .לספרנכנסלאזה .אליהו

 3 9וזורטאית 148יליזזג



גרינבאוםשירזצילום:-היםאצלריצהשחייההליכהמתוך

אוליהוזכהצגה.עתבצמאשהיתימנרגכשלהטקסטהאתבהתכהיאהטכניהמפרטעל

דברההמכונית,שלהמסמךאתלוקחתצהובהקיךאדרכו'ותראלהרוצהייתיהשהומש
הפרקשלהחנהמיקרוןהעהיהלאזהלכאה.דובעהךדראותוכהומסה,הזשטיהפו

זאו,בדלהגישרצינוהחשובדברההיהלאזה .אליהוגילויהגההצעל"פעולה",

 .מקוםהיהאל 'דברשלכסופו ,הזהלחומר

שבתיאטדון-הדב-מדיומליותאתמתרגמתאתשבוהמהלךבעצםזהשמעון:

היסודאתמדגישהאת .מודפסספדשללחד-מדיומליות-מתבקשתכמעטהיא

 ...התפאורניםהתאורנים,השחקניות,רות,שלהייצוגאת ,החברתי

הקבוצה.לרוחנאמנהדואמאיהש ,הינוליפופורצליהואהניסיוןהזהןכמוכן'כרות:
 .מקווהשאניהמזה

אתיבטללאוליאשמשהולעשותינויסנ 'פרסכטויביבליםשמקותקולהמתוךעדי:
פסים.תוהםשהשוניםמקומותהאתיראהןכלאכ 'שניהפניעלחדאםשלההחשיבות

-בספרוהחלקיםהפרקיםהספד.וביןההצגותביןדמיוןקוויעודיששמעון:
ביוגרפיהשזואומרהייתיכמעט .מסעמחזותמעיןהם-לחודגםאבלביחד

 .פנימיתהתפתחותיש .ההצגותשלמאודמסוימת

ןזמהכלתנועה,גםזואכלמסעעלברמדאתהככה.זהעלובלחשדמאויןימענרות:

זרימה.ואיזיש
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ניסינולא'אזספרבתוךהצגהלהקפיאאפשר"איעדי:
כניסותמיניכללאפשר'אלאאפשריהבלתיאתלעשות
פרספקטיבותהקבוצה,עבודתואלההצגותאלויציאות

אושלםלהיותשמתיימרמשהו'ולאהתהליךעלשונות
מקיף."אומסודראוכרונולוגי

כציפייההיצירה

הלימודיההיבטאחריאליהן,התייחסותמבקששאנינקודותשתיעודשמעון:
נמצאשהואמסכימהלאשאתאוקלטת,לאשאתהתרפויטיההיבטוהפוליטי:

מרגיזה.שאלהזאתאותו?תיעדתשלאאושם?

מרגיזה.לאהיאלא,רות:

 .הספרשלחוץ-בימהעללשאולזה .היעדרעללשאולזהשמעון

מתחתשהואוכיוונוןמיההכאיזושהיישבהצגותנוקבת.מאודשאלהזאתרות:
עלרתבשמדטארנדחנהאתבספרציטטנולמשל, ,אבל .עליובריםמדלא ,יםלדבר

מהיודעלאאתהאותהפועלאתהשכשהואבפעולהןהעניישכלואומרת"פעולה",
ואיןפעולהמתחילאתהידך.עלנשלטתלאכברהפעולהכיבעולם.השפעתהתהיה

ומשהזההתקווה,או ,השאיפהלכןאתך.יקרהומהאיחהיקרהמהמושגלך

בר.מעשהוא

עלבירושלים,מתקדמיםיםדללימומכוןבפרויקטבמסגרתעכשיו'עובדיםאנחנו
מתרגמיםבעברית . Eine kaiserliche Botschaftקראנבגרמניתקפקא,שלקצרטקסט

אתמתרגםאחדכלמהקיסר,הודעה ,הקיסרמןבשורה ,הקיסרמןאיגרתל:אותו
אתלהעבירצריךהשליחלשליח.מסרשהקיסרהודעהעלהואהסיפוראחרת.זה

יושבאתהלכן .בדרךהפרעותישכיאותהתקבלאלפעםאףשאתהרקאליך'ההודעה
 .ברשמעדברההיאלה,מחכהשאתההזאתההודעהלה.מחכהורקהחלוןלומ

הציפייה. :שמעון

לההאשהדבריםבתחושאנילו.מחכיםאבלכנראה,יגיעלאםלעולהזה,והמשהורות:
 .הספרעלבעבודההשהימשהולאוזההעבודות.לכלמתחתאיפשהומצויים

הם,יעללהסתכלצריךעליהם.לדבררשאסודבריםישנוקבת.שאלהזאתן,נכוזה
מיליםישבספרני.שטפנהיהזהכיעליהם,ברלדאפשראיאבלאותם,להרגיש
זה.עלכשחושבים ,רמוזספרקונקרטיים.דבריםנתפס,משהולתפוסמנסותוהמילים

שם.קורהקורה,הואאיכשהואבלסביר.נראהלאהוא
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