על פי ספרו של

דויד גרוסמן

עריכה ובימוי יחזקאל לזרוב
מוסיקה קרן אן
עיצוב במה יחזקאל לזרוב ,מיכאל קרמנקו
עיצוב תאורה נדב ברנע
עיצוב תלבושות אלין לזרוב
עוזר במאי לשפה ודיבור יוני לוקאס
עוזר במאי סשה קריינדלין
עוזרת במאי שניה גל הורוביץ
מנהל הצגה ויקטור סוקולוב
מפיק בפועל רומן קבטנר

דויד גרוסמן

האיש דורון תבורי
האישה ליליאן רות
קנטאור מיקי לאון
רושם קורות העיר אלון פרידמן
אשת רושם קורות העיר בר שדה
סנדלר פאולו א .מואורה
מיילדת נועה קולר

וידאו

על פי ספרו של

הדמויות והמבצעים

הדוכס אלכסנדר סנדרוביץ'

בימוי יחזקאל לזרוב
צילום דויד סטרז'מייסטר
עריכה שירה ארד
עריכת סאונד רותם דרור
עורך אונליין רונים גנבר
הפקה סשה קריינדלין

מורה למתמטיקה לופו ברקוביץ'/
יבגני טרלצקי
האישה ברשת רות רסיוק

הצגה ראשונה 22.05.2014
משך ההצגה שעה ו 30-דקות ללא הפסקה
תודה מיוחדת לרות רפפורט
על הסיוע בהפקת ההצגה

צעד ועוד צעד ועוד צעד...

שר היער מאת גתה תרגום אריה סתיו

כיצד ניגשים להמחיז יצירה ספרותית שאת מילותיה קשה לבטא בקול .מהי הדרך להתנתק מאותה
צריבה בלב ששבה ומציפה אותך בכל פעם שמבטך נופל על תיאור זה או אחר .ואיך מתמודדים עם
המשימה לערוך מילים נוקבות כאלו? באיזו זכות מותר ליטול על עצמך לפרק ,להרכיב ולגעת
בפצע לא שלך ,כאשר כל ניקוד משול לדמעה?

סּופת ֵליל ְו ַס ַער?
ֹוהר ְ ּב ַ
ִמי הּוא ֶזה ַהדּ ֵ
ֹוׂשא ְ ּב ָי ָדיו ֶאת ַה ַ ּנ ַער.
ֶזה ָה ָאב ַה ּנ ֵ
אֹוסף ֶאת ַה ֵ ּבןְ ,מ ַא ֵּמץ ֵאל ֵחיקֹו,
ֵ
הּוא
גֹונןּ ְ ,ב ָח ְז ָקה ְמ ַח ְ ּבקֹו.
ִמן ַה ּקֹור ְמ ֵ

"נ ֲע ִרי ַה ֶ ּנ ְח ָמד ּבֹוא ִא ִּתיּ ,בֹוא ִא ִּתי
ַ
יתי,
את ָך ְ ּב ֵב ִ
נֹותי ְמ ַח ּכֹות ִל ְק ָר ְ
ִ ּכי ְּב ַ
אֹות ָך ְו ִעם ֶר ֶדת ָה ֶע ֶרב
ְ
ֹאה ְב ָנה
ֵהן ּת ַ
יך ַּת ׁ ֵּש ְר ָנהַּ ,ת ְר ֵק ְד ָנה ְ ּב ִלי ֶה ֶרף".
ְל ָפ ֶנ ָ

יך ִה ְס ַּת ְר ָּתַ ,הגֵּ ד?"
"א ְך ְ ּב ִניָ ,ל ָּמה ּ ָפ ֶנ ָ
ַ
"א ִבי ,לֹא ִּת ְר ֶאה ֵאת ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ׁ ֵּשד?
ָ
ימתֹו".
חֹובׁשֲ ,ארֻ ָּכה ְ ּג ִל ָ
ֵ
הּוא ֶּכ ֶתר
ֹוחל ְל ִא ּטֹו".
"ב ִניֶ ,זה ַרק ֲע ָר ֶפל ַה ּז ֵ
ְּ

יתַ ,ה ֵ ּבט
ָא ִבי ,הֹו ָא ִבי ,לֹא ָר ִא ָ
נֹותיו ֶׁשל ַה ׁ ֵּשד?"
לֹא ַה ְר ֵחקּ ַ ,ב ַּמ ְח ׁ ַּש ְך ֶאת ְ ּב ָ
יתיַ ,י ְלדִּ י ,הֹו ַי ְלדִּ יֵ ,א ֶ ּלה ֵהן
"ר ִא ִ
ָ
יהן".
ֹומטֹות ֲע ָנ ֵפ ֶ
ֲע ָרבֹות ַע ִּתיקֹות ַה ּׁש ְ

"נ ֲע ִרי ָה ָאהּובּ ,בֹוא ֵא ַליּ ,בֹוא ַע ְכ ָׁשו,
ַ
בּורךָ ֵיׁש ּ ֻכ ּת ֶֹנת ָז ָהב.
ְל ִא ִּמי ֲע ְ
ְר ֵאה ָמה ָי ִפים ַה ּ ְפ ָר ִחים ַעל ַהחֹוף,
ַרק ַא ָּתה ַו ֲא ִני ְנ ַ ׂש ֵחק ַעד ְ ּב ִלי סֹוף".

"א ַה ְב ִּתיךָ ָי ֶפהַ ,א ָּתה ִאיׁש ֲחמּודֹות
ֲ
חֹומדֹות".
ּבֹואָ ,ולֹא ֶא ָּט ְל ָך ְ ּב ָי ַדי ַה ְ
אֹותיָ ,א ִבי ,הֹו ָא ִבי,
ִ
לֹוק ַח
ֵ
"הּוא
נֹורא ְ ּכ ֵא ִבי!"
ׁ ֵשד ַה ַ ּי ַער ּ ָפ ַגע ִ ּביָ ,מה ָ

יח,
ש ַ
"א ִבי ,הֹו ָא ִבי ,לֹא ִּת ְׁש ַמע ֶאת ַה ִּ ׂ
ָ
יח?"
ּומדִּ ַ
ֶאת ַה ׁ ֵּשד ַעל ָא ְז ַּני ְמ ַל ֵחׁש ַ
רֹוח ׁ ֶשת
ֶ
רּוח
"הסַ ,י ְלדִּ י ַה ָ ּי ָקר ,זֹו ָה ַ
ַ
ֹואהְ ,מ ַל ֵחׁשת".
ְ ּב ָע ִלים ְי ֵב ִׁשים דּ ָ

ֹומ ַע,
ָטס ָה ָאב ַעל סּוסֹוֶ ,את ַה ַ ּי ַער גּ ֵ
ְמעֻ ָ ּלף ְ ּב ֵחיקֹו ָנח ַי ְל ּדֹו ַהגּ ֵֹוו ַע.
ְמיֻ ָ ּגע וְ ָח ֵרד ֵאל ֵ ּביתֹו ָ ּבא ָה ָאב
ּובנֹו ְי ִחידֹו ֵמת מֻ ָּטל ַעל ָי ָדיו.
ְ

תחושות כאלו עלו בי לכל אורך העבודה על "נופל מחוץ לזמן" כשאני מלא הערכה מהולה ביראה
אל מול ה"סיפור בקולות" שכתב גרוסמן .משהבנתי שהדרך היחידה שלי להתמודד עם כך היא
לבחון מחדש את אותה פעולה פיזית שדרכה בחר הסופר להוציא את גיבורו "האיש ההולך" למסע
אחר בנו ,יכולתי לגשת למלאכה.
הרגשתי שאני מחויב לכך .מחויב לא רק להפוך את המילים לתיאטרון ,אלה מחויב לגרום לכם,
הקהל ,לחוש פיזית את אותו געגוע לאדם שנגדע ממך ,שנפל מחוץ לזמן ,את אותה תחושת קרבה
אין סופית ולעומתה  -המרחק האבסורדי הבלתי נתפש .לזוז לרגעים מהמקום הנוח של חווית
צפייה מוכרת ולצאת למסע קצר בגופו ובמוחו של האיש ההולך וההולכים אחריו בחיפוש אחר
ילדיהם ,בחיפוש אחר המילים.
יחזקאל לזרוב

תיאטרון גשר
מנהל אמנותי יבגני אריה
מנכ"ל לנה קריינדלין
אולם נגה שדרות ירושלים  ,9ת”א-יפו
טלפון03-5157000 :
www.gesher-theatre.co.il
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