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יפים היו תצלומי הארכיון וקטעי סרטים מברלין בתקופת הרייך - קטע 
רחוב והפגנת המונים השמחים על ניצחון הצבא הגרמני בחזית צרפת - 
שהוקרנו על מסך גדול במאונך לבמה והשתלבו היטב. הם העבירו את 

תחושת המקום והזמן של המחזה בצורה מושלמת. 

להלן שמותיהם של השחקנים: אוטו קוונגל - נורמן עיסא; אנה קוונגל 
- אסנת פישמן; קומיסר אשריך, חוקר פלילי - תומר שרון; אנו קלוגה, 
בעלה של הדוורית - עמי סמולרצ'יק; אמיל בורקהאוזן, שכן בבניין - 
פיני קדרון; אווה קלוגה, דוורית - רינת מטטוב; אס.אס. אוברגרופנפיהרר 

רות נצר

שירי גלריה 

ציור של אדוארד הופר

ִקירֹות ֵריִקים
ִנָּקיֹון ָלָבן 

ַהִאם ֹלא ָׁשַכְחְּת ְּדַבר ָמה 
ְּגִבְרִּתי 

ַהּיֹוֶׁשֶבת ְׁשלּוַבת ַרְגַלִים
ַּבֲחָצִאית ְקָצָרה

ְמַעֶּׁשֶנת ְּבַמָּבט ּבֹוֶהה?

צילום של מליסה צ'בס

מּוֵזאֹון ְּבַסן־חֹוֶזה. קֹוְסָטה ִריָקה.
ֶמִליָסה ֶצ'ֶבס, 1993, ִצּלּום –

ִאיׁש ָזֵקן, ְלֹלא ִׁשָּניו ַהּתֹוָתבֹות, ׁשֹוֵכב ַעל ִמָּטתֹו ְלַבּדֹו 
ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָיֵׁשן

ְּבֻקִּבַּית ַחְדרֹו ַהָּקָטן.

ְסִביבֹו ָּכל עֹוָלמֹו –
ַּבְּתמּוָנה ֵמָעָליו ִּבְרָכָתּה ֶׁשל ָמִרָיה.

מּולֹו ּפֹוֵעם ָׁשעֹון –
ִמְקַצב ַחָּייו ַהָּכֶלה.

ְלִצּדֹו עֹוֶגֶנת ְסִפיַנת ִמְפָרִׂשים 
אֹוָתּה ָּבָנה ִמִּגְזֵרי ֵעץ ְקַטִּנים

ָּבּה ַיְפִליג.

ציור של ניקולס מאס  

ֶאת ֶרֶׁשת ַהְּוִריִדים ְּבַגב ַּכּפֹות ָיֶדיָה 
ְוֶאת ַהִּלְכלּוְך ְּבִצָּפְרֶניָה

הּוא ִצֵּיר -
ִאָּׁשה ְמֻבֶּגֶרת ְּבָׁשִביס, ִמְּפׁשּוֵטי ָהָעם

ְמָבֶרֶכת ְּבִהְתַמְּסרּות ֲאדּוָקה
ַּבֲעִציַמת ֵעיַנִים 

ַעל ַהָּמזֹון ַהֻּמָּנח ְלָפֶניָה.
ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ִּבְצִניעּות: ְּפרּוַסת ָּדג, 

ַקְנַקן ֶחֶרס, ַקֲעַרת ֹרֶטב,
ִּכַּכר ֶלֶחם חּוָמה ֲעֻגָּלה, ְוֶהָחתּול 

ַהִּמְסַּתֵּתר ֶׁשּמֹוֵׁשְך ֵמַהַּצד ְּבַמַּפת ַהֻּׁשְלָחן.

פראל - אורי הוכמן; פראו רוזנטל, שכנה - שולמית אדר; השופט פרום, 
שכן - מיכאל כורש; טרודל באומן - לאה גלפנשטיין; מנהל עבודה 

במפעל, תליין - אורי אברהמי.

בהצגה ישבה לידי אשה ילידת ברלין, שמכירה את התקופה ואת סיפור 
העלילה )הרומן נכתב בעקבות מעשה אמיתי שאירע בברלין(. החלפנו 
קצת דעות היא הסכימה איתי בכל מה שטענתי כאן. והיא לא קראה 
ידוע לי על סרט שנעשה, אבל לא כאן המקום לדון בכך.                   .את ספרו של פלאדה. חבל, ואולי תהיה עוד הפקת תיאטרון לספר הזה. 

ניקולס מאס, אשה מתפללת, 1656 בקירוב


