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אשה מבוגרת מגיעהלפסי רכבת בפא־
$TS1$בפאתי$TS1$
שם המחזה לא
איתם
גם באותלידי ביטוי בסצנת האונס
תי
פעולה .אני עושה את העבודה
אתי$DN2$עיר ,פורשת את מצעיההלבנים על
קראנו כרלסצנה מסוימת שבה האשה
יהד עם אמןפולניוזו הוויהטיפולית
שהיא סצנה קשה״.
הרכבת ונשכבתעליהם בכוונה
פסי
אומץ כדי בשבילי ,תיקון לשנאה העזה שגדלתי והילדהמכורבלות זו בתור זו ויש בי־
$TS1$ביניהן$TS1$
כיוצרת צעירה צריך
לסיים את חייה .מתור הלילה מגיחה
$DN2$ביניהן$DN2$דיאלוג דמיוני .גם במציאות יש
בהואלימות שאין לתארבמילים נגד ניהן
המחפשת אחר שביל סוכריות להיכנס לנושא כל כך מורכב.
ילדה
את המקום שבו אפשרלהירדםולד־
$TS1$ולדמיין$TS1$
שסימל כל כר הרבה
המקום הזה
שפגשתי את כל סיפורי ההת־
$TS1$ההתעללות$TS1$,
$TS1$במפגש $TS1$״אחרי
טופי שיראו לה את הדרר הביתה .במ־
$DN2$ולדמיין$DN2$ולמצוא רגע של חסד״.
$DN2$ההתעללות $DN2$,שאלתי את עצמי הרבה איפה אלימות .אני מאמינה שזה ראוי שא־
פגש
$TS1$שאעשה $TS1$מיין
במפגש $DN2$הטעון הזה נחשפים סיפורי חייהן עללות,
של שתי הנשים והסיבות האמיתיות אנייכולהלהתעלל ואיפה אפשרלה־
$TS1$להתעלל$TS1$
$DN2$שאעשה $DN2$שםפעולה אמנותית ושיש חסד עם מה את רוצה שהקהל ילך
עשה
בתיקוןהזה״.
$DN2$להתעלל $DN2$בי .מצאתי בעצמי את המקום
שהובילו אותןלפסי הרכבת.
הביתה?
תעלל
מפגש אנושי
פותחת ומותחת
״מפגש ״אני
שהוא
הזה של האכזריות שממנו אנייכולה
איך הגעתלסיפור של ״חסדי׳?
״חסד״
אמרת על
בלילה ,שאני מנסהלהציף דרכו
דחוס
$TS1$מילשטיין $TS1$להתעלל ,ואת המקום השביר הזה שבי,
״לפני כשנה וחצי פנתהאלי דלית מי־
אנושי שיש בו פוטנציאל להרס
שבו ניתןלהתעלל בי .עם המקום הזה וגאולה״ .תסבירי.
טיין $DN2$מתיאטרון יוצר והציעה לי
לשטיין
את מה שקורה בכל מפגש אנושי .מתור
המפגש הזה צפים חומרים שזורקים אור
במילון הוא גםחן,
"פירושהמילה חסד
$TS1$דוקומנטריים $TS1$עבדתי עם השחקניות״.
לכתוב מחזה על בסיס חומרים דוקומ־
כולנו.ילדה שהולכת
מנטריים $DN2$שאסף מתנדב במרכז
נטריים
אל״י ,כדי זו לא העבודה הראשונהשלך .זכית יופי ,חסד נעוריה אבל יש גם פירוש על החברהועל
שמקור המילה הוא חיסדא בארמית ,כל יוםלמקום מסוים ונאנסת ,זה דבר
להעלות אותו במסגרת פרויקט רזידנס
בפרס בעכו ואת עושה בימים אלה
שזה חרפה,
פולין? בגטו?
בפולין.
שקורה גם בחיים .הנזקקות הזועניינה
קלון ,בושה .חסד במשמעות
של התיאטרון .החומרים היומעניינים עבודה
אותי .מצד שניהאלימות נגד קשישים
אובססיבית בשואה .המילולית מכיל את שני ההפכים
ומצמידים ,ובעקבותיהם אספתי במשך ״אני מתעסקת
מעוררת אצלי זעם עצום .אני רוצה
כמה חודשים חומרים נוספים שעסקו ב׳כ״ב תמונות׳,שעליו זכיתי בעכו ,הנועם ,הרכות ,וגם חרפתעולם ותוע־
$TS1$ותועבה$TS1$.
שהקהל ייצא
בה.
בהתעללות .לקחתי את החומר הזה אני עוסקת גם בסיפור האישי של
מהמפגש ויראה מה זה
$DN2$ותועבה $DN2$.בהצגה יש מצד אחד אשה שעברה
אצלו ,איפה
לו ,ואיפה זה מהדהד
דור שלישי לשואה .גם על ׳חסד׳ ,סבל ומגיעה עם החלטהלסוג מסוים
עושה
למקום שהוא לא דוקומנטרי .מה שע־
$TS1$שעניין$TS1$
קי־
שזו הצגה שאין לה קשרלשואה,
יין $DN2$אותי היו השאלות הקיומיות
ניין
הוא מכיר את המקום הזה .אני עובדת
$TS1$קיבלתי $TS1$שלגאולה עצמית .מתוךהלילה מגיעה
בתוך תיאטרון נוצר ,שהוא תיאטרון
מפריעה לה
$DN2$קיבלתי $DN2$פידבק שזו הצגת שואה ,בגלל ילדה ומעירה אותה
האלימותוהאלימות שבתוכנו .זה לקח בלתי
אותי
לפילוסופיה שעוסקת במקומות פסי הרכבת .אני לא יודעת להסביר בתהלירהגאולה שהיא מתכננת ,אבל חברתי ,ודלית כל הזמן מדברת על
היצירההישראלית והחברתית שמחו־
$TS1$שמחוברת$TS1$
מציעה מפגש שגם הוא טומן בחובו
איך זה נכנס לשם ,אבל כנראה זה
הבזויים שבתוכנו ,המקום הפנימי ומה
$DN2$שמחוברת $DN2$לכאןועכשיו .אנחנו אנשים ,יש
ברת
נושא חזקבשבילי .העבודהבפולין גאולה ,כי אם היאתצליחלהיות אמא
שקורה במפגשאנושי״.
בנו את הדבר הלא בסדר הזה ,ואנחנו
גאולה".
$TS1$מהמכון $TS1$לילדה הזו תהיה שם
במסגרת מלגה שקיבלתי מהמ־
היא
אז יצאתמהתעללותבילדים והגעת
צריכיםלהיות רגישים לדברהזה״.
כון
$DN2$מהמכון$DN2$
לאלימות נגד נשים?
הקשר של זה לרותי האדם.
ומה
הפולני .זו עבודה
משותפת עם
הממוסדת?
במאי
״הדמויות שלי הן באמת נשים ,אבל מה
התאבדות היא לא חלק מהעולם מתי את מגיעה לבמה
פולני ,ואנחנו עושים עבודת
שחשוב זה שאין כאן קורבן ומקרבן .גם םייט ספסיפיק בגטולודג׳ ,שממנו היהודי שבוגדלת.
״לא יודעת .אני משתדלת לעשות
דברים מתור אמת פנימית .נראה לי
לאושוויץ".
סבתא שלי נשלחה
כשאחת מהן היא קורבן ,היא הופכת
"התאבדות זה משהו שמאוד נוכח בעו־
$TS1$בעולם$TS1$
מתפרנסים
הממוסד
שבתיאטרון
$DN2$בעולם $DN2$הפרטישלי .זה לא פעם ראשונה
המשפחה על חזרתך לם
אומרת
ומה
למתעללת אחרירגע״.
מהיצירה וזה מפתה ,אבל אני רוצה
שדמות מתאבדת בהצגהשלי וזה נושא
ואתהילדה צבעת בצבעי טופי .איזו למקום כל כך קשה להם?
דיאלוגמגילצעיר .לעבוד מתוך המקום האמיתישלי .יש
שאני מקיימת איתו
״סבתא שלילצערי כבר לא בחיים,
מתיקות .למה?
בקשתה
גם כי אני מרגישה וכל עוד היא חיה כיבדתי את
״מכמה סיבות
בתוךהעולם של האמונה זו אפשרות בירצון ,אבל אני לא בטוחה שזה כרגע
בשבילי .אני מאלה שמא־
$TS1$שמאמינים$TS1$
הדבר הנכון
נוחה מאוד ,אחרת כנראה היא לא היתה
פוליןולא לשתף
שאנחנובעולם הקשר; גם התיאטרון לאלדרוך על אדמת
$DN2$שמאמינים $DN2$שכדילביים בתיאטרוןהלאומי
מינים
כל כר אסורה .מגרים אותך כל הזמן
המציאות יש
הוא מציאות השקר; גם
בה הרבה שקר .סוכריות הטופי הן מו־
$TS1$מוטיב$TS1$
צריך להיות ראוי .אני לא ממהרת.
לזה שהחיים הם שקר ויש אתעולם
$TS1$מזיכרון $TS1$״סוכריות הטופי הן מוטיב
כשאהיה ראויה זה יקרה״.
וטיב $DN2$חוזר בכל היצירותשלי,וחלק מזי־
טיב
האמת ,ואז אתה רוצה ללכתלעולם
יכרון $DN2$ילדות חזק שלי רגע זריקת חוזר בכל היצירותשלי,וחלק
האמת .זה סוג של פרדוקס".
כרון
הבאת את הילדה שתציל אותה
אז
הסוכריות בבית הכנסת שאני חווה בה־
$TS1$בהמון $TS1$מזיכרוןילדות חזק שלי רגע
eyal,hair@gmail.com
היה

כמשהו

מון
מון $DN2$צורות .פעם כגשם ,פעם
אלים ,פעם כהזדמנות לפלרטט עם

הבנים.הילדה
משתמשים $DN2$בה בסוכרייה ,זה חלק
תמשים
ליצור קשר .הסוכריות
שלה והדרך שלה
היא קצת סוכרייה .מש־
$TS1$משתמשים$TS1$
מהמםווה

זריקת הסוכריות בבית

הכנסת

מהתאבדות?
"זה מאוד נכון ומאוד עמוק .זו האופ־
$TS1$האופציה$TS1$

שאני חווה בהמון צורות .פעם
כגשם ,פעם כמשהו
אלים ,פעם
בה
$DN2$הרבה $DN2$פעמים
כהזדמנות לפלרטט עםהבנים״
ציה
$DN2$האופציה$DN2$

של

בעולם הזה .הר־
$TS1$הרבה$TS1$
התיקון כאן,
בהצגה

באותה דמות,
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