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הוא"הריהמטבח.רצפתעליומייםכברשישן

אלינוערנבחהכאלב·איבן·כאלב!"לזה,רגיל

לטלפון.
מהןפחותועוד ,הבינולאהיהודיותהנסיכות

הלךשלהןהחופשהשבועוהפריזאיות.הקאריביות
שלהםשהמארחיםהאמינוהןעכשיוועד ,ואזל
מגרהקוסמופוליטיתבגרסהוירליתרומיאוהם

ושחוםתואריפהטלאללהןגםלוקנאה.ומעוררת
עבותות!מחטיםושערקטיפהעורעםשכזה,עור

הןתשוקתם,קולותאחריעקבוהןלילהכל
שמעווטרם ,ליזי 9במוטללילהעשולאשמעולם

 .לקירמעברשבאומאלהיפותיללות
שבחדרהנסיכהארזהערב,לפנותטלאלכשחזר
השקופיםהתחתוניםזוגותעשרותאתהסמוך

עםביחדהקטנה,הידבמזוודתשלהוהקרירים
במטוס.שקנתההבשמיםועשרותהאלקה-זלצר

שלקולוכמוקלאקים,שמעההיאלקירמעבר
ואז ,משתוללפלצורכמואו ,ומתנפץלחגומי

"אתהבעברית:שאמראלינוערשלקולהאת
אה?"פרימיטיבית,הצגהלהפגיןחייבתמיד

הכיסאעלישברקענה,לאשלהטלאלופרינס
מהירותבחבטותידואתלהטיחוהמשיךבפינה

ואייםמעצבןהיההקול •גומיהעשויה~שטחעל
הסמוכים.בחדריםהאורחיםשלנפשםשלוותעל

כדאיהאםביניהןהתייעצווהסורינמיתהצרפתייה

אותהרצחכברהואאולי ,האימשטרתאתלהזמין

שמים.שומובפנים,שמה

טלאלעלוהשקיפההמיטהעלשכבהאלינוער
המעקהעלבהפגנתיותבאצבעותיה,וטפחהבקור
 ,הסמוךשבחדרהיהודייהוהנסיכההמיטה.של

חשבהומתקדמת,ליברליתעצמהאתשראתה
- [lאלינ;בבוקרמחרבטרוניה:לעצמהעכשיו

כחולה,כולהמהחדרתצא-להקראההיאככה
מיליוניםלהםתורמיםעליה.אכפתיהיהלאולי

עםהולכיםעושים,שהםמהוזהמ"הבונדס",

 •..ערבים
חדש.ירוקזקןלהצמיחהחלהחרוליהדשא

הדשארחבתאלכשיצאהבוהבחינהאלינוער
והצרפתיותהאמריקאיותהאוכל.חדרשלפני
והיאביקשו.אחרון,""לסיפוראליה.ניגשו

מוזרבמדברשקרהמעשהלהןוסיפרההתרצתה
דבואים,שנקראיםמוזריםיצוריםעםנגב,שנקרא

אותהוהשליכומשלהםלאבהירהנערהשאנסו
אותה.וטרףנץובא ,לבור

פניואתוכבשבמיטההתהפךאותה,שמעטלאל
הואאשתו.שלהגדולהשדשהותירהימניבשקע

 ,עצמואתניחם ,כפרבשוםהיהלאמעולםהרי
האזיןאוזןבחצימהספרים.רקיודעהואוהכל

 ·:·הירוקה.במחברתאותוורשםלסיפורה

ישראלפסטיבל-לנגראורנה

היובלחגיגות

וכטנגובתיאטרוןבגרסתוניה""הדודשלוהכובדהאיטיותעל

שלוההומורהגמישותהמדממת,הווירטואוזיות ,המוסקבאי

הליריהעידוןעלהברלינאי,ה"שאובינה"בגרסתל:יט""המלט

מרסשלהאידיאולוגיתהשכלתנותקא-נווה,טהקירישלבשירתה

נוסחברטוקהדני,הבלטרקדנישלהבוטההפיזיותקאנינגהם,

עלניני,אחינועםשלהכובשתוהכנותהחוםעלהאגן,רביעיית

"במלאת"ול"פרויקטים"לחדשנותהתשוקהחתימה,שלכוחה

אכזריתהגברהמערכתועלו"לרגל",

 Strangeלהקתחברישלמרהיבמופעפתחהחמישיםהפסטיבלאת
Fruit ,גמישים,מוטותעלססגוניותבשמלותשריחפומאוסטרליה

וכובשרומנטיציון.בכיכרשהצטופףהמהופנטהצופיםקהלראשימעל

הבלטרקדניבביצוע ,לחדנסלאשלעולם"ג'יזל",הבלטהיהביופיו
ערוךשבאמיהמרשימים.הבולשויסולניחברושאליהםהישראלי

המתקתקיםקסמיהעללהתענגיכולהיהספראבכיכרהירושלמילקור

הרומנטיקה.של
שבע,בתלהקתרקדנישלהרוחניהמסעהיההתפעמותומעוררמרתק

קצריםבבגדים ,לבןקיררקעעלהגוף.שפתשלאינסופיותהלפענוח
אל-עזרא,קליירהרקדניתהבמהאלזינקהמכוונת,צניעותשאמרו

קשובים •אותוהעוטףהחללעםוארוטיקסוםשיחדובגופהשניהלה
מרתקשיחדו ,עצמובפניאחדכלהמוכשרים,הרקדניםיצרולגופם

בהריךאוהדשללכוריאוגרפיה " 21"שדההמחולשלקסמוסודביניהם.
בזוגותהרקדניםשיצרוהמבניםתנועה:כדיתוךבהתהוותוטמון

שלה"התאדות"ולבסוףבהדרגהוהולךהמתגברהמתחובקבוצה,
קסם.מלאיהיו-שחורבחללונעלמיםלקירמעברשקופציםהרקדנים

מרסלהקתרקדנישלהפרידהמסעהיהבפסטיבלמיוחדאירוע
ביןישראלנכללההמהפכניהכוריאוגרףשלבצוואתוקאנינגהם.
הופיעההלהקהסגירתה.טרםאחרוןמופעלהיערךעתידשבהןהמדינות

משמשכשהקהלישראלובמוזיאוןירושליםבתיאטרון-תוכניותבשתי

שלהגדולההכוהנתגראהם,מרתהשלהמורדתלמידהמהמופע.חלק
בראשששמהפילוסופיהייסד-התנועהבשפתוהתשוקההמיתוסים

ביקום."חי-צומח-דומם"לכלשישהריתמוסיםאינספוראתמעייניה
המקריותהוא,נהפוךוסוף;אמצעהתחלהעםעלילהשלובריקודאין

אותולרקודשאפשרבמחול,גםמשתקפיםמההוויהחלקשהםוהריבוי

והספונטניותהזרימהאתקוטעהמקריותעיקרוןלהתחלה.מהסוףגם
 ,וכךחיים.בתפיסתאלאאינטלקטואלי'בשעשועכאןמדובראיןאך
מסכותפסלימולאודרך'מרדכישלהמרהיביםציוריורקעעל

קוללפסמאולתרתמוסיקהולצליליקבורהארונותשלגרוטסקיות
שהפגינוהרקדניםסביבבמוזיאוןהקהלנעיפני'רועיםולחליל

אךבגופם.ותגתובכלמהממתשליטהויכולתנדירהוירטואוזיות
-באירועחלקנטילתומעצםנרגשהיהשהקהלאף-מסויםבשלב
תנועהבשלמותדילאהנראהככללעייף.התנועתיתהשלמותהחלה
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 •לסיפורזקוקהאנושיוהדמיון"מחול"להוותכדימרהיבה
הדניהבלטלהקתרקדניהפגינולתנועההמוסיקהביןמושלםתיאום

> DDT ( ב"שיריראשטון.טיםהבריטיהכוריאוגרףשלהאמנותיבניהולו
הנדרסוןקרוליןהג'אזזמרתהפגינהעולמיתבבכורהשהועלואהבה"
משובחים.ג'אזנגנישלושההתלווהחםהקטיפתי'כשלקולהליופיערגה

רומנטיתהילההנדרסוןהעניקהכובש,וביופיזוהרתברונזהבשמלת
המרטיטים.הבלוזלשירי

רבותמארצותרקדניםהכוללתהלהקההפגינה"אניגמה"בתוכנית

 DDTהדני,הבלטרקדני"אניגמה",

אתאפיינווירטואוזיממפגןיותרבוטה.פיזיותבעיקרישראלובהן
תנועהבכלבולטהקלאסישהבסיסהרכב,שלוחדווהרעננותהמחול
שלו.

שהגיעהאגדי'בוכטנגותיאטרוןעםהמפגשהיהומייגעמרשים

טומינאסוימאסהבמאישלגרסה-פרסיםעטורתהצגהעםלפסטיבל
סמלמכוונת,בריקנותמשמימהבמהעלצ'כוב.שלדגיה"ל"דוד

מנמנםכשברקעהכפרית,האחוזהתושבישלחייהםלאפרוריות
עלהמרמזתדמוניתמוסיקהולצליליאפרפראריהפסלבאדישות
הדקויותמארגהיהכלאנעלםהמשפחה,בניביןהיצרייםהמאבקים

גרוטסקית.למלודרמהזהבביצועשנהפךצ'כוב,אתהמאפייןהמעודנות

התחרהמרקםכל-הראשיותהדמויותשלהמשובחהמשחקלמרות
מיותרתדמות.כלהוקצנהשבההמופרזתבוולגריותנקרעהמעודנת

הרופאאסטרובביןהניגודיםאתשהעמידההגרוטסקיתהסצנהגםחיתה

עלבועלוודוביצ'ומקוב,ולדימירהשחקן-אסטרובבעודלרוניה.
מתחתמציץדוברוסקיה,אנההשחקנית-הנאווהילבהאתשולחן

העיקרוןפרחים.בזראוחזהנואש,המחזרדגיהשלראשולחצאיתה
זקוקוהואהחסראתלהשליםדמיוןדיאיןשלקהלהיהכאןהמנחה

הנמשל.אתלהביןכדיומופתים"ל"אותות
אוסטרמיירתומסהבמאישלפרשנותואתאףאפיינהדמויותהקצנת

השאלההברלינאי.השאובינהתיאטרוןשלל"המלט",דםנוטפתבגרסה

כדיתוךהמלטשלדעתועליונטרפהאכןהאםחיתהבמחזההעיקרית
איידינגרלארסהשחקןהעלהנדירוירטואוזיבכישרוןפנים.העמדת
בסטנד-אפ-המיומןהציניקןהעוקצני'המלטשלססגוניתדמות

אחריורדףכאשרמצחוקשהתגלגלהקהל'עםמופלאקשרוביצירת
בוהמסחררהקצבבאולם.שנוצרמצבמכלדרמותמיניויצר"המלט"
נוסחכהיםמשקפייםהעוטההאם-מגרטרודרוזנמאיירג'ודיתנהפכה

רכה,לאופליה-המציאותאתממנההמסתיריםהוליוודית,כוכבת

לרוחהפתלתלמקלאודיוסשנהפךיוקרארוסהשחקןגולש,ששערה
הגאוניהכישרוןאךוקצבית.מטורפתכפארסהנראההכלהרפאים,

הרעיונותושפעאיידינגר'לארסובעיקרהלהקה,חברישהפגינו
הדרהמייסר'הכאבעומקבמקוםלבואיכלולאהבמאי'שלהמבריקים
שקספיר.שלהעיקריהמאפייןשהם-וסרקזםשנינהעםאחתבכפיפה

התחפושותחילופישלהמסחררוהקצבהניגרהדםהקטשופ,בהמולת

שעותשלושאחריהקהליצאדמויות>,שתיגילםשחקןכל<כמעט
אבלהזה,בביצועהיהלאשקספירקתרזיס.תחתריקנותבתחושת
"המלטשהבליטובמיליםשימושנעשהמיינברגפרןמריוסשלבתרגומו

ו"סבבה"."אחלה"נוסח-לייט"
מופע-מצ'ילה"תיאטרוסינימה"שלהמופעגםהיהואכזרידםנוטף
טכניקתבאמצעותהתיאטרוניתההבעהגבולותאתלהרחיבאמורשהיה
רצחמעשהעלתפלסיפורהעלהשהמופעאלאמשוכללת.ארטוידיאו
עלדבורדברשיביןעדהקהלשלבראשוושובשובוהלםונקמה,
הרקעועלכאן'נצפהלאויזואליחידושאדום.הואהדםשאכןאופניו'
שעוררהלשמהואכזריותדםנוטפותהדמויותהתנועעוהמסךשלהכהה

שיממון.

-חדשאמנותימנהלועםהפסטיבלשללהיווסדוחמישיםבמלאת
בכורותעלהדגשהפעםהושםקפטן'משההמוכשרהתיאטרוןבמאי

השחורהחלל-הפתוחבאולפןשהתקיימותיאטרוןמופעישלישראליות
מסע"קליפה"תיאטרוןקבוצתהעלתההשנהאףטלעד.אולפנישל

ובכובעבנעלייםשחורה,בחליפההחלומות.לעולםומשעשעמרתק

שנבלעעדפניו'אתגם-בשחורהכללצבועהחולםהחללבנים,
עלששכבהקהלאתאתגרומשעשעיםאורמשחקיבאולם.בעלטה
מכאןולחרדותיהם.לכמיהתםשותףהשחקנים,עםיחדו"חלם"מזרנים

וכטנגובתיאטרוןוניה","הדוד

צפים>.מנופחים<מזרניםה"מים"עלוצפוארוטילחלוםהצופיםצללו

הקהלומקוריות.הומוררעיונותשלל"קליפה"קבוצתהפגינהכהרגלה
בשמחה.פעולהשיתף
שלספרופיעלהיונה""מעוףביצועהיהכפייתיבאופןומדויקזוויתי
להציגחיתהכאןהמטרהאםקנו.רותשלבבימויהשמעוני,יובל

ומתאריםבמקביל,המתרחשיםסיפוריםשנישלקרנבלית""התרחשות
בודדהאשהשלמצוקתהואתהאורותלעירתייריםזוגשלמסעואת

באולם,הקהלשללמצוקתוגםלבלשיםצריךשהיההרי-בעיר

פרטניבתיאורשהפליג-ק;~~ינףא;"ל"בסואםגםבאכזריות.שסףנוור

שיממוןעוררשהואהריבמחזה,תפקידהיה-פעולותרצףשל
הורגשוכאבבדידותכאןמשהורגשויותרהרפיטטיבית.בנוקדנותו

לטקסט.עיוורציות
המופלאהזילנדיתהנירהזמרתשלהופעתהחיתההמוסיקהמופעיפסגת
הכובשיופיהשאכן-טה-קאנווהשלקולהטה-קאנווה.קירידיים
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1 
לחץמכלמשוחררבקולהמלטפת.ומרכותוהמעודן

וצלולטהורבניקיוןהגבוהים,בצליליםאף-
לפסגתהגיעהפראזות,לעיצובהנדירובכישרונה

שטראוס.ריבודשלבשיריםבעיקרהליריתההבעה
הבעהליכולת"מחר",השירביצועהיהמכליפה

שלבשיריוהגיעהלמלודרמהגלישהללאדרמטית
ביצועאתאפיינונעוריםוחןהומורשובבות,ליסט.

גואסטבינוקולרםהארגנטיניםהמלחיניםשלשיריהם
ואמןקשובמלווההפסנתרכשעלחינסטרהואלברטו

ובצניעותהבנדיבותהפולוק.מייקלעצמובפני
מתלמידיהאחדאתלבמהקירידייםהזמינה

הבעהשבעושרדורס,פיליפהבריטוןהמוכשרים,
מסיביליה""הספרמתוךאריותהעלהדרמטית

שירכהדרןכששרהיהבמיטבושנייה",ו"אנדראה

 .מסולסלמאורי
"האגן"רביעייתעםהמפגשחיתהפסטיבליתחוויה

דג'יבריאלישמידט,דיינוהכנרלמעטהנודעת.האוסטרית

בצוותאהמנגנתואחיותאחיםשלבמשפחהמדובר
מושלםובתיאוםבאווריריותזאתועםומלאאביביבצלילשנה.שלושים

מז'ורבסולהרביעייהבביצועהערבאתפתחוהקוורטט,חבריבין
לכנרהאגןמנסקלהצ'לןביןהשיחדו .ידןחישל ) 1מס' 54 ,<אופ

בפההחמישייהלביצועמופלאים.היוהפראזותשלוהפיסוקהראשי
 ) 2001 (רובינשטייןבתחרותהזוכההצטרףברחמםמאת ) 34<אופ'מז'ור

דווקאגרשטיין.קירילהפסנתרן- ) 2010 (היוקרתיגילמורובפרס
חסר.זויצירהשלהדרמטיוהעומקוברק,נוכחותנגינתונעדרההפעם
<אופ'השנייהלרביעייהלהטומלאסוחףביצועהיההקונצרטשלשיאו

המושפעתבכתיבתוהדרמטיתהעוצמהברטוק.שלעטומפרי ) 17

הרביעייהמשכרת.חיתהההונגריתהעממיתהמוסיקהשלמהסולמות

היאההרמונית.בקונוונציהכמרדהולחנהא-טונאליבסולםהנפתחת

הברטוקייםהמקצביםשפראותבקדרות,הרווינוקביגוןכשירכתובה

בריתמיות-וחודרמצמררצלילבעומקסוערת.עוצמהלהמעניקה
ובפיציקטוהדיסוננטיםוהבלטתהמתחשלמופלאהובנייהסוחפת
לפסגתהקוורטטחבריהמריאו-המתחעוצמתאתשהגבירחריף,
זכתהברטוקשלגאונותו .מגדרושיצאהקהלאתוסחפוהאששכרון
הפסטיבל.משיאיאחדזהוהיהודרמטיעמוקלביצוע
בתחרותהזוכהשלהנדירכישרונועםהמפגשהיההתפעמותמעורר

חרישימפיאניסימוטריפונוב.דניאל ) 20 (הצעירהפסנתרן ,רובינשטיין
סקרלטי.מאת ) 108 'ק<מינורברההסונטהשלהצליליםאתלפסלהחל

הדינמיקהאתלעצבהפליאסוערתבדרמטיותולחליפיןבקונדסות
השלישיתהסונטהביצועמזגואתיותרהלם .היידןשלמז'ורברהבסונטה

הסינקופותהבלטתתוךשנוגנה ,) 28<אופ'פרוקופייבשלמינורבלה
שמאללידמרשימהדרמטיתנוכחותהקודרת.הסלאביתוהכרומטיות

הצלילהשרפן.מאת ) 60<אפ'מז'ורדיאזבפההברקרולהבביצועחיתה
הווירטואוזיתשהיצירהדומהמצמררת.חיתהחרישילפיאניסימו

הכישרוןהיה ,דרכולושאצההקהלשלוליתחושהחיתה •עליו"תפורה"
החלשעתייםשלרסיטלאחרישכןהדרנים,ועודעודמרעיףהצעיר

המוסיקה.חדוותעםמרתקמפגשזההיהלהתחמם.רק

ערבאתהבארוק.מוסיקתחובביקופחולאהשנהאףפסטיבלכמדי

לשניהקונצ'רטושללמדיחיוורבביצוע ,הלסינקיאנסמבלפתחבאך
לביצוע,חיותשביבהתגנבהשלישיבפרקרק .מינורבדוצ'מבלי
התובעניהקונצ'רטואתהטון.אתשהכתיבהראשיהכנרבנגינתבעיקר

כשחבריבווירטואוזיות,באיאנואנריקוהצ'מבליסטניגןמינורברה
פרקהיהפיוטמלאלרעהו.אישמרשיםבקשבמנגניםהאנסמבל
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ברההקונצ'רטובביצועצרםלתפלעיקרביןההבחנההעדרהאדאג'יו.
הקונצ'רטובביצועוהמכאנידתהניקיונותאיהפריעומכלויותרמז'ור

 .מז'ורבדוצ'מבלילשבי
אנסמבלעםבאךערבאתשאפיינוהצלילייםהעיוותיםכיהטענה

 ,קראוןהנויאולםשלה"רטובה"האקוסטיקהבאשמתקרוהלסינקי
האנסמבלחבריפלורילגיום.אנסמבלעםבמפגשלחלוטיןהופרכה

מלאיובלכידות,מרשיםבניקיוןבמקצועיות,התקופהכליעלניגנו
שהתגלהויואלדישללחלילבקונצ'רטופתחוהקונצרטאתלזה.זהקשב
אשליהחלילןהאנסמבל,מנהלניגןאותוהגדול","המוג;ל-מכברלא

הקנדיתהסופראןזמרתשלשירתהזוהר.ובצלילתוססתבחיותסולומון,
אופראיתמלודרמהללאהבארוקי:הז'אנראתהלמהקית'ג'יליאן
-רג'ינה""סלבהאתבליריותשרההקולמיתריעללחץללאובעיקר
היהוהומורחןמלאפרגולזי.מאתהצלובבנהעלמריחשלקינתה

אתשחיקוהנדל,שלבאריותקית'שללקולההחלילביןהדיאלוג
אתדיפנאראריקניגןמרשימהבווירטואוזיותהציפורים.שירת

הסיומתחיתהמרטיטההצ'מבלו.עלהחמישיהברנדנבורגיהקונצ'רטו
אתהמתארתלי","דיבאךשלהקנטטהאתהקנדיתהסופראןשרהבה

יופייםוטוהרהאנסמבלשלהמקצועיותהמוות.עםהמאמיןהשלמת

מרשימים.היוביצועיושל

ושירתההחמהאישיותהעםהמפגשהיההרעננהבחיותופעמיחד

כששרההעיןבזוויתשנקוולדמעותמעברניני.אחינועםשלהמדובבת
עטומפריל"לילה"שובלהקשיבהצרוףהתענוג ,רחלשל"אורי"את
המדבר",מןעולה"רחלאביה,שללשירמרשיםבביצוע ,חנוךשלוםשל

והשמחההתוססתהקצביותלילות",ו"היוסתיו"ב"רוחהנוסטלגיה

היוהבמהבפאתיהתופיםמערכתעלבהתהוללותהערבאתשחתמו
אוהבת,בתודהמשפחתהבניאתהציגהבוהפתיחלמןלב.כובשי

ה"גדול"הביקורלצדכמובןהתגמדזהכלובכנותה.בקסמההקהלנשבה
 .בנוכחותוהמופעאתשכיבדגווארדיולה,פפברצלונה,נבחרתראששל

לחתימתושזכוסגולהליחידילשניים:נחצהשהקהללצייןלמותר

במחיצתה."רגעמכלצרוףותענוגנחתשרווהשארולכל
הסקסופוניסטשלהנדירכישרונועםהמפגשהיההתפעמותמעורר

שםידועיאמניםעםבעברשהופיע ,בריוג'יאלי ) 33 (הצעירוהמלחין

האורגןנגןהיוכנגדועזר •פוסטראלוהמתופףחבקוקהרביכפסנתרן
שללעיבודיויוחדהקונצרטקאלוויר.עובדוהמתופףורסאצ'הגארי

פאנק.נוסחולג'אזאהובותג'אזלקלאסיקותמוכרים,לשיריםדג'יברי



גאונותועללהתענגהקהלעלהקשתההאכזריתההגברהעוצמתאך
עםשלוהחםוהקשרהצניעותובעיקרהאלתוריכולתהסוחפת,

הקהל.
להאמיןקשהקרבתם.ניליהאגדיהמתופףעםהמפגשהיהמהמם

-הקשהכלימגווןעלתיפוףשלשעתייםאחרי ) 67 (בגילוכיצד
ניגןיורק,בניושגדלפנמהילידקרבתם,"להתחמם",החלרקהוא
מוסיקאישלושורהמקלפליןג'וןהגיטריסטדייוויס,מיילסעם

המלווההנגניםצוותעלשהקריןהמידבקתהחדווהגדולים.ג'אז
כאמורההגברהשמערכתאלא •מגדרושיצאהקהלשורותבכלאחזה

התוף.עוראתשקרעהכמעט

להתוודעוהזדמנותברמתםנדיריםאירועיםלקטהואפסטיבלאם
קירידייםעםבמפגשהיהשדיהרי-דופןיוצאותולחוויותלאמנים

שלהסוחףובכישרוןהאגןנוסחברטוקשלבלהטטה·קאנאווה,

מהחינגהנעדרהשהפעםאלא"פסטיבל".לכונןכדיקרבתםנילי
לאאפילו-ירושליםתיאטרוןמגבולותחרגלאהפסטיבלשמחה.

לסחוףשמטרתוירושלמיכלללאירועהפךולאשבכניסהלרחבה
ו"לרגל","במלאת"שלפרויקטיםהיוהשמחהתחתעמך.ענייאת

 ·:·עמך.לאנינילאאפילו

תםשואהמסע /ארואטיעזרא

 ' 77'עתוןספריבהוצאת

-13הספרווהשקתמוזמניםהנכם

ארואטיעזראשו

משפחתיתסאגהתם,שואהמסע
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דברים:ישאו

 ' 77עתון 1ספרי-בסר lמיכא 1הספרעורכתהב, lנןרית

בן/גריהען/יאיחןדין"ר-ארןאטיי pג'

/ידידותהאגודהןין"רגנזיםמכוןמנה/-מןסקמשהד"ר

בן/גריה lישרא

חינוךןאישמשןרר-י p/ינס pאיתן
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הדברים:בין

מהספרקטעיםקריאת

ק?ייןבטי-בדדינושירה

וראותכם!נשמח

mנט~שכרנסס
מירוןכרמית

ירוחם"-ועוזב"מודה

עברי:נוסחהקאמרי,בתיאטרוןגורדון,ויקטורמאתפולארד""משפט
ברוך;רמישלבביצועויחידהצגתהורוביץ,רועיבימוי:פרייכן,שיר

עצירן,עומרמיטלמן,פינילאופולהעודדגובר,יורםמוקלטים:שחקנים
ברבהאינגהעיצוב:סלומון,דניאלמוזיקה:שבטו,נועהגולומב,אבי

סוכןביןשנה,וששכעשריםלפניאירעה<הפרשהידועריגולסיפורלקחת

הראוילמונולוגאותוולהפוךהברית>ארצותהגדולהוידידתהישראלמדינת
בכך.מהשלדברזהאיןהתיאטרון,בימתעללעלות

פולארדיונתןבתפקידברוךרמי

בדיאלוגיםלבחורהמעבדאתמאלצתהזאתהאמנותיתהמערכתשלמהותה
שלבטיכךפעיל;באורחהעלילהאתהמקדמיםסיפורייםקטעיםבאותםאו

רמיהמשובחהיחידשחקן ,המספרהאסירשלוהכאוביםהאומלליםהנפש
האמריקני.בכלאמאסרשנותוששעשריםלבצללאיבודלעתיםהולכיםברוך,

וגםהמדינות,שתיאתשהסעירהפרשייהעלכידועמבוססגורדוןשלספרו
פתרון.לידיבאולאוהמאסרהקונפליקטועדייןהעולם.את

מעשהועצםאתלדוןכדיהנחוציםהפרטיםבמכלוללהעמיקמעוניינתאיני
וששעשריםהחיהכייאמרברוךרמישללזכותו ,אופןבכל ,לארדפרשל

שפיותעללשמוראמיץוניסיוןשוואתקוותוגעגועים,כאב ,צערשלשנים

לעינינונחשףהורוביץרועישלוהאמיןהרציניהבימויבאמצעותגםהדעת.
ובריח.סורגמאחוריהאדםשלמצבו

האסירבכבלים.הואגםהנתוןעולמנושלכבבואהפעםלאמופיעהכלא
חברתי.בפצעונוגעסבלשללעולםאשנבפותחאשםעצמוהרואה

ביתשלהפלדהדלתמאחוריהמתענהאדםהבמהעלמציג ,כאמור ,ברוךרמי
חובואתשילםכברכיובכך ,בחרטתוהצופהאתלשכנעומצליחהאסורים,

לחברה.

 ·:·מעולה.משחקמעניינת,הצגה
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