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קיץשעשועי

הבימה;בתיאטורן"הלהקה"
פי(עלגרבענתלבמה:עיברו
אילןבימוי:כשד),אבישלסוטר
ומימרסיקליים:עיבוריםורכן,

יאירמרסיקח:קלייכשטיין,
שמו,כעמיורזכבלרם,

תפאורה:רז,וכנחכרויארגופיח:

כרמלורכיתלבושות:חקו,נטע

מהשתלשלותחלקמהוותוהיציאותהכניסותכאשרלהפתיע,אפילוומצליח
העלילה.
ורותיששוןסיון 1כליךריקי 1רביץבתי 1פישמןאסנתרב:בחןמשחקים
קל.ושעשועקרירותשמחפשלמימומלץלבראו.

 :בימויחקאמוי;חתיאטורןסרבול,יהושעמאתהפועלים"מעמד"גיבור
ארליאלחייםמרסיקח:סרבול,עדנהותלבושות:תפאורהקרטלו,עודד

גסהידעמל;אישהרגם,רחבכמוהו;ישנםרבבותפשוט/אדםהיה"הוא
בןקטנטונת,בתפועלת;אשה-זקנהאם /ונשמהאדוםלב /ומיובלת

שירים>פן:אלכסנדר'נגד'<מתוךפשוט."אדםהיההוא /פעוט

יולי-אוגוסטחוםערפיליבין
אפשר 1ומחוץמביתדאגותלבין

הלחותמןמילוטפתחלמצוא
שלהמקורריםבאולמותהמציקה

ליהנותגםואוליהתיאטראות.
הטוב.במקרהמרעננת,מהצגה

<התרבותי>שבעולםבנוהג
 1ההיפךולאלסרטמחזהמעדבים

את"הלהקה",שלבמקרהכמו
ההצגהומןראיתי'לאהסרט

יפיםהשיריםהתאכזבתי.

וקולותיהםמוכשריםוהצעירים
 1בעיניבה,שחסראלאטובים,

 .כלשהוערכיממד
פייאמירהמקסימה,מימוןשיריביניהם-הזאתהמוכשרתהצעיריםלקובצת
הלוהטותבדרכיםהלוחמיםאתשליוולהקות.אותןלזכרוכןואחרים,גוטמן
יותר.ומכובדרצינימעמיק,מחזהמגיע-השונותהמלחמותשל

תמיד"כיהבא:המחזהלכותבהשראהישמשוחפרחייםשלשורותיואולי
עודאוכלולאזיכרונותישטפוני /צונחשקיעהפרשעתהערב;בבוא

לפידי:;אורהשבעה,ך:ן,ד~ר.- /הלילהא"ש 1השחראוראלמסעותשאת:;
קלה"),תחמוש'תהחטיבה:"לחיי<מתוךקוראת"החטיבה

כהןמוריס ,יאשכנזחרותלוי,ביואצ'רצ'י,יונתןאילוז,אלברטגבריאל,יאורדברן,יהתח ,"םיהפועלמעמדבוריג"י:הקאמרהתיאטרון

לפין,דניאלתדגום:הבימה,תיאטורןהאורן;ורביןמאתמושלמת""חתונה
נידעינת :תלבושותנודי,אלכסנדרהתפאורה:מרשרנרב,מרניבימוי:

כיצירהלהיראותרוצהשאיננהומצחיקה,חביבהקומדיהאחר.מסוגשעשוע
שחקניםשללצוותזכינואםוגםטעויות.שלפארסהפשוטאלאשקספירית,

מןברווחשיצאנוהרימושונוב,מונישלהמקצועיתהדרכתותחתמצוינים,
לאהיאאבסורדית,היאאםגםהאורן.ורביןשלהמטורפתבקומדיההצפייה
אפשרית.בלתי

ביל,מתעוררהמרגש,הטקסלהתקייםעתידבובמלוןהחתונה,יוםבבוקר
ובלתיויפהצעירהאשהלצדבמיטה 1סגליובלשלהכובשבגילומוהחתן'

כאשרמשעשעות,אי-הבנותשלשרשרתלהתגלגלמתחילהמכאןמוכרת.
ומהנהזורםהמשחקהאחרים.הגיבוריםמןהאמתאתלהסתירמנסהאחדכל
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נהגישלמאבקם-אמיתימקרהעלמתבסססרבוליהושעשלהחדשהמחזה
 1כאןעדשבע.בבאר"מטורדן"חברתעובדיהמופרטת,הציבוריתהתחבורה

המלט,זאתאמרכברהחיים.ראיהואכידוע,התיאטרון,ולגיטימי.נכוןהכל
לזמןאשרהאספקלריה"הםכילשחקנים,יפהלדאוגפולוניוסאתבבקשו
שלונסקי>.אברהםבתרגום("המלט",דרבי-ימיו"וקיצור
בימתית.אמנותית,ליצירהוהפיכתוהמציאותיהמקרהיבןבמערבנוצרתהבעיה

שייצורגםאולם 1בזמנו 1בתקופתומושרששיהיהממחזה?תובעיםאנומהכי
הבעיהלפתרוןומגיעהמאליה,מתפתחתהדרגתית,דרמטית,השתלשלות

במערכההקירעלהתלוי"רובהצ'כוב:כדבריהעלילה.בתחילתשהוצגה
האחרונה",במערכהלירותחייבהראשונה,

הםהצערשלמרבהאלאגיבוריו'באמצעותסיפורלספריודעסרבוליהושע
"קפיטליסטהואהאוטובוסיםחברתבעלדיים.אמיניםולאפלקטייםלעתים
מעשהכנגדהקםהלוחם,הבןמנוצל.קרובןהואשפוטרהנהגואילוחזירי"
שוב,מצילים,הכתובהמחזהחולשתאתהפועלים."מעמדגיבורהנו-העוול
הטובים.שחקניווחברקוטלרעודדהבמאי
שגילםאילוזאלברטבצדק,שלאשפוטרהנהג 1בברבתפקידגבריאלאורי
-מורדיהבןלוי'ויואבשבגד'החבר 1צ'רצ'ייונתן 1הציניהקפיטליסטאת

מאיימתההפרטהסכנתכאשראלה,בימיםומשכנעת.יפהעבודהעשוכולם
בימתעללהעלותטובוהציבוריים,הפרטייםבחיינוטובהחלקהכללכבוש

המפעליםובעליהפועליםהצופים,אתלמחשבהשיעוררמחזההתיאטרון
זו.מורכבתבעיהעללמיניהם,



שלומיתרגום:הנימה;תיאטרוןויליאמס,טנסימאתהסתגלות""תקופת
תלבושות:כן-נחשון.ליליתפאורה:נרון.וויבימוי:גוטליק.ויריבמושקוניץ

ויריסלנסקיאורימוסיקלית:עריכהניר,עינת

לכתיבתואופייניולאמוקדםבמחזההכרנו'שלאויליאמסטנסיחביב,ואחרון
בערבאחרים>.רביםועודתשוקה"ושמה"חשמליתהזכוכית","ביבר(להזכיר:

צעירים,זוגותשנינפגשיםהחמישים,שנות'בסוףאמריקאיבפרנוהמול,דחג
ממלחמתחזרומזמןשלאהגברים,שרטון.עלעלושלהםהנישואיםחייאשר

שבחייםהשיכחה(אוליהמנוחהאחריבחיפושיהםמגששיםעדייןקוריאה,

בולען'עלבנויהמצוין>גרהרינו(רמיואלףשלהבורגניהביתהאזרחיים>.
חברולג'ורג',מפחידה.ברעידהפעם,מדיהביתשוקעשלתוכוענקבורמעין

רועדיםכולםולמעשה,המלחמה.לפצעיזכרפוסקות,בלתירעידותישהטוב,
כפוי.אנוחפימעיןהואהסוףאםגםלשקוע,ועתידים
קלרהקנולר'אוהדגר'הרינורמישלמצויןלמשחקזוכההזההצנועהמחזה
אךקטןבקטערוטברגואורנהכהמרסקואריהוכןלב-ארי'ודוריתחורי

אפשרואלף.שלאשתודורותיאה,שלוהשנואיםהבורגניםכהוריהמשמעותי
 •וליהנות.לראות

וןןוו lעתהמרוצינחו
 ~~ 2מעמ'~~המשך

הוצאתמילים.תופרתסער:רני
עמ' 63 , 2006כרמל
תחתיך;מוצעת"אניראשון.ספר

לבך;עלפזורותפרועות;סעודתי
שביןהצרבסדקסתורים;פחדי

אותך',רוצהאני('ככההמזרנים"

 ,) 42עמ'

מצבג:לייפציגלשטייןונקה
 79 , 2006פורסהוצאתמשפחתי'

עמ'

איךתאמיןלאחזקה;בלילה"אני
התקרה;עדמתרוממתבלילה;שאני

ביום;ביהפעורהחלל;אתממלאת
כנפיאיךתאמיןלאכצעקה./

בלילה'אני , 64(עמ'מתנועעות.""
חזקה'),

אופציהארלחייט:עמוס ;.אאריק
כרמלהוצאתמשוררים. 2פואטית
עמ' 136 , 2006עמרח

לאכעתרחוב,אותושל"באמצעו
עיניויעמוד;לגופך;אחדעלכנירו;

ישאלא,/שמעודןכפימאדימות;
 ,.א(אריקהמקום"אלמאודו;בכל

 ) 50עמ'אביב',תלשמי"תחת

נשבהבבגדומיבגד;כאן"מי

אתלהסירנשבעומיבחייו'/כנשבע
מגבוגבהאגבוכדרךמעליו;שומריו

אדלהייט,(עמוסבחייו"גבהו;את

פרופ' .) 110עמ'גיבור',כאן'מי

מבואוהקדיםערךמוקדגבריאל
ואריקאדלהייטעמוסשללשיריהם

המצודד"),במרכזביחד'("שניהםא'

עםמזכרמחזאיכלום:נילחח
 245 , 2006מאגנסהוצאתבימאי'

עמ'

בימתעלתרבויותבמפגשעיון
הקלאסיקוניםביןהתיאטרון
הבמאיםשלעכשוויתלפרשנות
היוצרים.

הוצאתבביז'שבטחלוחמהרון:זיוה
עמ' 47 , 2006חלונות
הבושם/גרתלעררירד"דודה

ירדדודהדשא./בנאותביצהלהר
אינהשמאלוסטירה.להונתןלגנה
מעילו.""בכיסוימינוראשה;תחת

 ) 36עמ'מוכה',('אשה

 11'1זmי

ש•דיס

בשם.אבאאוזח:כןפרירלנרשוח
עמ' 66 , 2006עוכרעםהוצאת

הדברהגיעולאלומר;עת"הגיעה
וקרחת/גזוזהאשהוהעתלהאמר;
ובושהונקביה;עורהשקרצפה

לטבולשאינה;לבלניתממתינה;
 .) 17(עמ'מימיו"שיבשובמקרה

שלרישומיםחירשפלר:אריאל
עוכרעםגולחדהוצאתהתגלזJו

עמ' 215 , 2006

האבל;מתוךשנכתבאישיספר
שיריםאהבה,בגרות,ילדות,סיפורי

עצמיל"דיוקןהמצטרפיםומסות
גדולה".אהבהשלולסיפורה

משואבלימזרא'בליאראל:ניצח
הזה''רהעזלםאבבריאזריפנים,

עמ' 378 , 2006מאגנסהוצאת

'העולםחוברותשלטקסטואליניתוח

 ; 1965-1950בשניםשיצאוהזה'

העיתון'שלייחודועלעומדתאראל
החברהפניאתשיקףכיצד

תהליכים,בהזירזואףהישראלית
העלאתהעיתונות,פנישינויבעיקר

עצמאיתחשיבהעידודספקות,

יותר.פתוחהחברתיתותפיסה

אראלנ•צה

 •חזהלם 1ע nי 1נאנירווא•

פעם,היההיהאזולאי,אריאלה
הוצאבנימין.זלטרבעקבותצילום

עמ' 181 , 2006אילןנראוניברסיטת
שלמרכזייםלטקסטיםפרשנות
החזותייםלדימוייםמבעדבנימין'
אזולאיבכתיבתו;התייחסשאליהם

לאשבנימיןלדימוייםגםמתייחסת
שגויים,פרטיםאליהם,התייחס

לא• 1אזאר•אלה

בנימיןולטרבעקבותצילום

 ~י'•«תטס«י<•ת"

תאריכיםשהוחלפו'זהויותחסרים,
שגויים.וציטוטים

יגאלמרוסית:לוייותן.אקרניך:נוריס
אחרונותיריעותהוצאתלינרנט,

עמ' 279 , 2006חגג,עלייתספרי
פנדורין.תיבתבסדרהשלישירומן

פטרוביץ'אנאסט . 1878השנה

הפאראנייתעלמפליגפנדורין
לשליחותבדרכו"לווייתן"
הנסיבותמכורחביפאן.דיפלומטית

שלחקירהאלשובנשאבהוא
רציחות.שרשרת

בצ'ילה,בזקטזרבז :כדלביורובוטו
עוכרעםהוצאניצן.טלמספרדית:

עמ' 147 , 2006לעםספריה
שהואכומר'דווי'ערשעלבהיותו
נזכרספרות,ומבקרמשורר

בתקופתהכרוכיםחייובמאורעות

ועורךפינושה,שלהרודנישלטונו
כאישלתפקידובאשרנפשחשבון
ההיא.החשוכהבתקופההרוח

חתונה.תמונותאילוטוניץ:גיל
 , 2006לעםספרייהעוכרעםהוצאת

עמ' 212

אותההפכואלקהשלהקשיםחייה
ושוחרתמזגקשתבודדה,לאשה

בגין'מנחםשלהתפטרותוביוםמדון.
אתלשנותשעתידלמסעיוצאתהיא

הדברים.מהלך

התמונותמאחזריאטקינסון:קייט

אנמוך.יעלמאנגלית:במוזיאון.
עמ' 388 , 2006ינשוףהוצאת

דורותשלושהמשפחתית;סאגה
"שנולדהלבוקסרובישלבמשפחתה

נכון'הלאבזמןנכון'הלאבמקום
נכונה".לאהמאודלמשפחהובעיקר
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