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הצליחכיצד.תז.כזד.נשאלמידקודבנובואיגוד
מסבירהואכאשד •חבלעלהליכהללמוד

תשובהלואיןבאמתהחלטה,שלענייןשזה
התיאטדוןאלשהתוודעקניוק,יורםאחרת.
בקרבידידיםלווקנהאחדותשניםלפני

בפעםדאהכאשדכי ,ליאמד /אנשיו
 ,החבלעלמתאמןמידקודבנובאתהראשונה

 ,בתיאטדון"עבודה"המושגפירושמההבין
לעמיתיהם"גשר"אנשיביןמבדילומה

כי ,סיפרועודבישראל.אחדיםבתיאטדאות
שלמחזהעלהקאמדי"ב"תיאטדוןבחזרות

מאנגלית,גםתרשאותו ,ויילדסקראו
נכנסלא"אישהאווירה.עלהתפלא

אמדלב,"התקףקיבללאאישלהיסטריה,
נחמדה,מאו.ד"נחמדהאווירה"וזוקניוק,

תיאטדונית,לעשיהתורמתהיאהאםכן.
השאלה!זוב"גשד",יאמדו
ציפילעיתונאיתבראיוןאמדקרןדרור
כדיחזרהמסיימיםלאב"'גשד'כישוחט,
כשהחזרההביתההולכיםאלאהביתה,ללכת

שחזרותישכייודע,כמוהומימסתיימת".

לעתיםמסתיימות,וכשהןמסתיימות,אינן
בטלוויזיהבראיוןהביתה.ללכתטעםאין

ב"גשד",עובדאתהאםכיקרן,אמדהרוסית

לאשלךוהתינוקשחקניתלאבמקדהואשתך
לךאיןפשוט /בתיאטדוןתוכניותמוכר
אמדהוודינהג'ניהאותם.לדאותסיכוי

בתאלאשאיננהאףבתה,כי ,בהומור
"טדטיף",אתעל-פהיודעתבוודאישנתיים,

אלאמהבעלותכיהבינה,ברחםבעודהשכן
להישארמוטבולדלג,לצרוחלקפוץ,הבמה

שקטה."

ומשעשעיםיותרמששעעיםסיפוריםאינספור

הזה,ה"מטודף"התיאטדוןאתמלוויםפחות
שלאחדבלילהטרגיים.סיפוריםגםוישנם
דרכים,בתאונתחיילובסקידולנושלמותו

"דוזנקדנץההצגהאתלקייםהוחלט
חיילובסקישיחקשבהמתים",וגילדנשטדן

שזהספקליאיןהראשיים.התפקידיםבאחד
שלעולמוהשקפתמבחינתהנכוןהדברהיה

ששוםבטוחהאניזאתועם"גשר",תיאטדון

יתד .כזוהחלטהמקבלהיהלאאחדתיאטדון
שאלתאתמעודדזהטרגיאירוע ,כןעל

אנשיאתמכריחמהמה?לשםהשאלות:
טוטאליתכההתמסדותלהתמסדהתיאטדון
הממצההתשובהאתזו?פרךלעבודת
לא"אדיהבן-צוד:אפישלמפיהשמעתי
מסוגלאינושהואדבריםלעשותאישמכריח

אתושעובדלמיגודםהואאךלעשות.
שנראותהמשימות,אתלבצעלרצות

ולהצליח".כבלתי-אפשריות,מלתכחילה
במאי,"אינו ,מקללואינוצורחשאינו"במאי
נאהאישיסיכוםזהואף ,אחדמפישמעתי

למדי.
 ,התיאטדוןאתהמייחדתהנוספת,התכונה

המזכירההמשותפת,החייםמסגרתהיא

שלתיאטדוןכבכלקומונה.חיילעתים
זמנםמרביתאתמבלים"גשר"שחקנילהקה,

במובןמשותפים""חייםמנהלים ,בתיאטדון
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