
שללמשחקהסטודיו

היושבלוינשטיץ,יורם

התקווה,שכונתבלב

אתאלהבימיםםעלה

ציפור"הנה"ילדההצגה

תלמידוזאבא,שמעון

אתהמגלםג׳שנה

סוגרהראשית,הדמות
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ואקווהעוכתת
בוביקליאור בוביקליאור

תבינשטיץרדיצילו־מ:

m-y,rKאולישאתהמסעזהוקלים.אינםבישראלשחקןשלייו

הואאיךתדעממשלאלעולםאבלמתחיל,הואאיךיודע

יסתיים.

שללמשחקבסטודיומתחילהמסעבארץ,מהשחקניםלרבים

בעולםביותרהגדוליםמהשמותכמהיצאומשםלוינשטיין,יורם

יליד25חאבא,שמעוןגםיצאהזההמסעאלהישראלי.הבמה

ציפור״,הנה"ילדבהצגהאלהבימיםשמככבהתקווה,שכונת

התקווה.בלבשיושביורםשלבסטודיושעברבשבועשעלתה

דוד,שלדמותואתבסטודיו,ג׳שנהתלמידחאבא,מגלםבהצגה

בשנאתשםונתקללצרפתמשפחתועםשמהגרמרוקאי,יהודינער

הסתגלות.ובקשייזרים

דניאלאותהוכתבניקולבסקי,רכביחגיתביימהההצגהאת

לקראתעבדויחדשניהםחייו.סיפורעלמבוססתשהיאלנזיני,

שהיאהחשובהמסראתלחדדבכדיחאבא,עםמאודצמודהפתיחה

מעבירה.

64בשנתשמתרחשתמוזיקלית,משפחתית,דרמההיא״ההצגה

התפקידדוד,שלמבטומנקודתמסופרת״היאחאבא,מספרבפריז״,

לצרפתממרוקושמהגריהודי,נערהואדודמגלם.אניאותוהראשי

רואהאנישםמהגרים,למעוןמגיעיםאנחנוואחותו.אחיואמו,עם

גשםיורדשבועולםחדש;עולםומגלהוצבעוניותזונותהמון

לי.שזרעולםיולי,בחודש

חד-אםשלה,הראשונההאהבהאתשםמכירהשלי,הדמות״דוד,

איתהמדברדודשלה.התינוקעםבמעוןשמתגוררת16בתהורית

מהגרמכירהואובנוסףשלו,החברהלהיותהופכתהיאכךואחר

לבריתשהופכתידידותכברזוופהבמעון,גרשגםאפריקאי,שחור,

דמים.

תהליךאחרעוקבשצריך,מהכלדודאתמלמדלמעשה״המהגר

שםנרקמתפוליטיקה...אהבה,עלאותומלמדהואהתבגרותו;

אמת".ידידות

נמצאחייועלמבוססתוהיאההצגהאתשכתבשהאישמשפיעזהאיו

שלו?לכתףמעבר

מהלימסביריםהיווחגיתהואאיתי,לדברבאהיהלנזיני״דניאל

שאניהכתפיים,עלכבדהאחריותלישישהרגשתיותמידלעשות,

רואהואניסצנותעושהכשאנידרכי.הסיפוראתלהעבירצריך

אניבי,צופיםכשהםלגמרי.אחרמשהוליעושהזהמחייך,אותו

הניואנסים.עלולעבודהסחורהאתלספקרוצהממששאנימרגיש

רואהלאשאניצ׳כוב,אולויןחנוןשלמחזהלעשותכמולא״זה

פעםשזומקורי,מחזהזהשפהבגללדווקאזה.אתשכתבמיאת

ייצאשזהלהםחשובנוראובכללבמה,עלעולהשהואראשונה

בכלל,אדרנלין.יותרליעושהזהאזזה,אתרואיםשהםכמובדיוק

מדהים".במחזהמדובר

יורםעגל"הסטודיו

הזמן"כלמאחורייהיה

הואושםנולדהואשבההתקווה,לשכונתחאבאשלהחיבור

שלטונותידיעלנבחרמלחי,שמעוןרביסבו,מאוד.עמוקהואלומד,

40ה-בשנותהתקווהשכונתשלכמוכתרלשמשהבריטיהמנדט
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אותםלייצגהשכונהתושביידיעלנבחרוגםשעברה,המאהשל

העיר.במועצת

קייםלוינשטיין,יורםשלהתיאטרוןממוקםשםחנוך,ברחוב

כךוסבתו,סבושםעלשקרויהמזרח"״אורהכנסתביתהיוםעד

מעגלסגירתמעיןהיאשם,ומשחקלשכונהחזרשהואשהעובדה

מבחינתו.

רחובותכמהאליהו,בידגדלתיהתקווה,בשכונתגדלתי״אני

השכונה,מייסדהיהשליסבאבתקווה.הייתהשליהילדותוכלליד,

יום.כלכמעטבהןמבקרשאניבשכונה,באסטותלנוישאביומצד

מקסימים.אנשיםפהוישצבעוניות,הרבההתקווהבשכונת״יש

לשכונה,לבואמפחדיםשהםשאומריםאנשיםהרבהשומעאני

היאכינכון,לאזהאבלבחדשותעליושמדבריםמהכלבגלל

מרגישאנילשכונהמגיעכשאניומחבקת.מקבלתשכונהבאמת

שלאמשהוזהאביב,תללמרכזאעבוראניאםגםבבית.באמת

ממני״.ייעלם

הזה?באזורלגדולהיהאיד

זוכר,אנישלי.השורשיםהיאמבית.יותרהיאעבורי"השכונה

חאבא,סלמןז״ל,סביעםהולךהייתי12בןבערךקטן,כשהייתי

המשפחה.וכלאבאעםיחדלשוק,

עגבניותומוכר12בןילדבבאסטה,מתמקםפשוט״הייתי

מיוחדתקריאהלבאסטיונריםהייתהמשעשע.היהזהומלפפונים.

הצלחתי.ממשלאפעםאףאבללחקות,מנסהשהייתי

הזמןכלמאחורייממשהיהשהסטודיוהואשמצחיק״מה

שייכתהספר,ביתלמבנהשצמודההזו,הבאסטהולמעשההזה,

דרךמסתכלאניתנועהשיעורליכשישאזהיום...עדלמשפחה

מחדש״.פעםבכלומתרגשאותהרואההחלון,

כוליכלאת"בתתי

האודישן"אתועברתי

אביב,תלתושביעבורמעליםשהםהנפלאותההצגותמלבד

התיאטרוןבתכניתמשתתפיםהתיאטרוןשחקניושארחאבאשמעון

לוינשטיין.יורםשלהקהילתי

הסטודיותלמידימביימיםבמסגרתודופן,יוצאבפרויקטמדובר

מילדיםהחלבשכונה,קהילתיתיאטרוןשלקבוצות16מ-פחותלא

וכדומה.ראייהכבדיקשישים,קבוצתועדבסיכוןונוער

השכונה,שלבלבהלסטודיושישלחשיבותנוספתדוגמה

נכונות:הלאמהסיבותלכותרותעולההאחרונהשבתקופה

מאודביחסיםנמצאגםיורםייחודי,משהולשכונהנותן"הסטודיו

מהאינטראקציהכחלקהסטודיואתהקיםהואהשכונה,עםטובים

לשיםשליחותלגמריזוהשני.אתאחדאוהביםבאמתוהםאיתם

שם".הספרביתאת

מעגל...מגירתגםזוובשבילד

עוברהייתיתמידהאופניים,עםכשהייתי14בןשהייתי״מאז

עשהשתמידמשהוזהיורם.שלהספרביתשלהירוקהשערליד

מעיזהייתיולאתגר,נליכהן,שניעלמסתכלהייתיבלב.צביטהלי

כבוד.ביראתהייתיהספר,לביתלהיכנס

הספר,לביתהתקבלתיולאאודישןעשיתיהשנים,עברוכך״אחר

ותמידהאחרון,השלבאתעברתיובסוףמכינהעשיתינלחמתי,אבל

ליורם.זהאתמזכיראני

למכינתהגעתיההוא.האודישןאחריהאכזבהאתזוכר"אני

ד,
,יץ

וכמהויתר,ולאדחףאותישלימדסמוכהששיאבלמבואס,

שירלבצעצריךהייתיבואחרוןאודישןליהיהכךאחרימים

תמידשליההוריםועברתי.כוליאתנתתיודרמטי,קומיומונולוג

שלהם,החלוםאתמגשיםשאנימרגישאניאבלשחקן,שאהיהידעו

שרה,שליאימאאתשומעאניבביתהבמה.עללהיותרצושכן

בזה״.אצליחשאנירצונוראהםאליה,מצטרףפתאוםשליואבא

הלימודים?סיוםשלהלחץאתכברמרגישאתה

אףעלחם,בעודובברזללהכותשאמשיךיודעאני"כשאסיים

יודעואניבעצמימאמיןאניאבלקלה,לאתהיהשהדרךלישברור

תמידהסטודיוויוצר.כרגעכותבגםאניהכל.ואתןלשםשאצא

הזו״.מהמשפחהחלקשאנימזלברמרגישואניאיתי,יישאר
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שללמשחקהסטודיו

היושבלוינשטיץ,יורם

התקווה,שכונתבלב

אתאלהבימיםמעלה

ציפור"הנה"ילדההצגה

תלמידחאבא,שמעון

אתהמגלםג'שנה

סוגרהראשית,הדמות

ילדותוזכרונותעםמעגל

שהייתהבמשפחתו,ונזכר

השכונהממייסדות

נוביקליאור נוביקליאור

רובינשטייןרדיצילוט:

Vrr/Tvיודעאולישאתהמסעזהוקלים.אינםבישראלשחקןשלייו

יסתיים.הואאיךתדעממשלאלעולםאבלמתחיל,הואאיך

למשחקבסטודיומתחילהמסעבארץ,מהשחקניםלרבים

בעולםביותרהגדוליםמהשמותכמהיצאומשםלוינשטיין,יורםשל

שכונתיליד25חאבא,שמעוןגםיצאהזההמסעאלהישראלי.הבמה

בשבועשעלתהציפור״,הנה"ילדבהצגהאלהבימיםשמככבהתקווה,

התקווה.בלבשיושביורםשלבסטודיושעבר

דוד,שלדמותואתבסטודיו,ג'שנהתלמידחאבא,מגלםבהצגה

בשנאתשםונתקללצרפתמשפחתועםשמהגרמרוקאי,יהודינער

הסתגלות.ובקשייזרים

לנזיני,דניאלאותהוכתבניקולבסקי,רכביחגיתביימהההצגהאת

הפתיחהלקראתעבדויחדשניהםחייו.סיפורעלמבוססתשהיא

מעבירה.שהיאהחשובהמסראתלחדדבכדיחאבא,עםמאודצמוד

64בשנתשמתרחשתמוזיקלית,משפחתית,דרמההיא"ההצגה

התפקידדוד,שלמבטומנקודתמסופרת״היאחאבא,מספרבפריז",

לצרפתממרוקושמהגריהודי,נערהואדודמגלם.אניאותוהראשי

רואהאנישםמהגרים,למעוןמגיעיםאנחנוואחותו.אחיואמו,עם

בחודשגשםיורדשבועולםחדש;עולםומגלהוצבעוניותזונותהמון

לי.שזרעולםיולי,

חד-אםשלה,הראשונההאהבהאתשםמכירהשלי,הדמות״דוד,

איתהמדברדודשלה.התינוקעםבמעוןשמתגוררת16בתהורית

מהגרמכירהואובנוסףשלו,החברהלהיותהופכתהיאכךואחר

לבריתשהופכתידידותכברזוופהבמעון,גרשגםאפריקאי,שחור,

דמים.

תהליךאחרעוקבשצריך,מהכלדודאתמלמדלמעשה״המהגר

שםנרקמתפוליטיקה...אהבה,עלאותומלמדהואהתבגרותו;

אמת״.ידידות

נמצאחייועלמבוססתוהיאההצגהאתשכתבשהאישמשפיעזהאין

שלד?לכתףמעבר

מהלימסביריםהיווחגיתהואאיתי,לדברבאהיהלנזיני״דניאל

שאניהכתפיים,עלכבדהאחריותלישישהרגשתיותמידלעשות,

אותורואהואניסצנותעושהכשאנידרכי.הסיפוראתלהעבירצריך

מרגישאניבי,צופיםכשהםלגמרי.אחרמשהוליעושהזהמחייך,

הניואנסים.עלולעבודהסחורהאתלספקרוצהממששאני

רואהלאשאניצ׳כוב,אולויןחנוןשלמחזהלעשותכמולא״זה

פעםשזומקורי,מחזהזהשפהבגללדווקאזה.אתשכתבמיאת

ייצאשזהלהםחשובנוראובכללבמה,עלעולהשהואראשונה

בכלל,אדרנלין.יותרליעושהזהאזזה,אתרואיםשהםכמובדיוק

מדהים״.במחזהמדובר

יורםשל"הסטודיו

הזמן"כלמאחורייהיה

לומד,הואושםנולדהואשבההתקווה,לשכונתחאבאשלהחיבור

המנדטשלטונותידיעלנבחרמלחי,שמעוןרביסבו,מאוד.עמוקהוא

המאהשל40ה-בשנותהתקווהשכונתשלכמוכתרלשמשהבריטי
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העיר.במועצתאותםלייצגהשכונהתושביידיעלנבחרוגםשעברה,

קייםלוינשטיין,יורםשלהתיאטרוןממוקםשםחנוך,ברחוב

כךוסבתו,סבושםעלשקרויהמזרח"״אורהכנסתביתהיוםעד

מעגלסגירתמעיןהיאשם,ומשחקלשכונהחזרשהואשהעובדה

מבחינתו.

ליד,רחובותכמהאליהו,בידגדלתיהתקווה,בשכונתגדלתי״אני

ומצדהשכונה,מייסדהיהשליסבאבתקווה.הייתהשליהילדותוכל

יום.כלכמעטבהןמבקרשאניבשכונה,באסטותלנוישאבי

מקסימים.אנשיםפהוישצבעוניות,הרבההתקווהבשכונת"יש

בגלללשכונה,לבואמפחדיםשהםשאומריםאנשיםהרבהשומעאני

באמתהיאכינכון,לאזהאבלבחדשותעליושמדבריםמהכל

באמתמרגישאנילשכונהמגיעכשאניומחבקת.מקבלתשכונה

ממני״.ייעלםשלאמשהוזהאביב,תללמרכזאעבוראניאםגםבבית.

הזה?באזורלגדולהיהאיד

זוכר,אנישלי.השורשיםהיאמבית.יותרהיאעבורי״השכונה

חאבא,סלמןז״ל,סביעםהולךהייתי12בןבערךקטן,כשהייתי

המשפחה.וכלאבאעםיחדלשוק,

עגבניותומוכר12בןילדבבאסטה,מתמקםפשוט״הייתי

מיוחדתקריאהלבאסטיונריםהייתהמשעשע.היהזהומלפפונים.

הצלחתי.ממשלאפעםאףאבללחקות,מנסהשהייתי

הזה,הזמןכלמאחורייממשהיהשהסטודיוהואשמצחיק״מה

למשפחהשייכתהספר,ביתלמבנהשצמודההזו,הבאסטהולמעשה

רואההחלון,דרךמסתכלאניתנועהשיעורליכשישאזהיום...עד

מחדש״.פעםבכלומתרגשאותה

כוליכלאת"נתתי

האודישן"אתועברתי

אביב,תלתושביעבורמעליםשהםהנפלאותההצגותמלבד

התיאטרוןבתכניתמשתתפיםהתיאטרוןשחקניושארחאבאשמעון

לוינשטיין.יורםשלהקהילתי

הסטודיותלמידימביימיםבמסגרתודופן,יוצאבפרויקטמדובר

מילדיםהחלבשכונה,קהילתיתיאטרוןשלקבוצות16מ-פחותלא

וכדומה.ראייהכבדיקשישים,קבוצתועדבסיכוןונוער

השכונה,שלבלבהלסטודיושישלחשיבותנוספתדוגמה

״הסטודיונכונות:הלאמהסיבותלכותרותעולההאחרונהשבתקופה

עםטוביםמאודביחסיםנמצאגםיורםייחודי,משהולשכונהנותן

והםאיתםמהאינטראקציהכחלקהסטודיואתהקיםהואהשכונה,

הספרביתאתלשיםשליחותלגמריזוהשני.אתאחדאוהביםבאמת

שם״.

מעגל...סגירתגםזוובשבילד

עוברהייתיתמידהאופניים,עםכשהייתי14בןשהייתי״מאז

עשהשתמידמשהוזהיורם.שלהספרביתשלהירוקהשערליד

מעיזהייתיולאתגר,נליכהן,שניעלמסתכלהייתיבלב.צביטהלי

כבוד.ביראתהייתיהספר,לביתלהיכנס

הספר,לביתהתקבלתיולאאודישןעשיתיהשנים,עברוכך״אחר

ותמידהאחרון,השלבאתעברתיובסוףמכינהעשיתינלחמתי,אבל

ליורם.זהאתמזכיראני

הקיץלמכינתהגעתיההוא.האודישןאחריהאכזבהאתזוכר"אני

ימיםוכמהויתר,ולאדחףאותישלימדסמוכהששיאבלמבואס,

ומונולוגשירלבצעצריךהייתיבואחרוןאודישןליהיהכךאחר

שאהיהידעותמידשליההוריםועברתי.כוליאתנתתיודרמטי,קומי

רצושכןשלהם,החלוםאתמגשיםשאנימרגישאניאבלשחקן,

שליואבאשרה,שליאימאאתשומעאניבביתהבמה.עללהיות

בזה״.אצליחשאנירצונוראהםאליה,מצטרףפתאום

הלימודים?סיוטשלהלחץאתכברמרגישאתה

אףעלחם,בעודובברזללהכותשאמשיךיודעאני״כשאסיים

יודעואניבעצמימאמיןאניאבלקלה,לאתהיהשהדרךלישברור

תמידהסטודיוויוצר.כרגעכותבגםאניהכל.ואתןלשםשאצא

הזו״.מהמשפחהחלקשאנימזלברמרגישואניאיתי,יישאר
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שלי^הצז^יקה

התקווהשכונת

שללמשחקהסטודיו

היושבלוינשטיין,יורם

התקווה,שכונתבלב

אלהבימיםמעלה

הנה"ילדההצגהאת

וזאבא,שמעוןציפור"

המגלםג'שנהתלמיד

הראשית,הדמותאת

עםמעגלסוגר

ונזכרילדותוזכרונות

שהייתהבמשפחתו,

השכונהממייסדות

I■■■■■■■■!■ My ^mW Wf
f^A f~+~ ^^«— ^fנדביקליאור

^^^

התקווהשכונת
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קלים.אינםבישראלשחקןשלייום:.ם^ף

איךיודעאולישאתהמסעזהו

ממשלאלעולםאבלמתחיל,הוא

יסתיים.הואאיךתדע

מתחילהמסעבארץ,מהשחקניםלרבים

משםלוינשטיין,יורםשללמשחקבסטודיו

בעולםביותרהגדוליםמהשמותכמהיצאו

גםיצאהזההמסעאלהישראלי.הבמה

התקווה,שכונתיליד25חאבא,שמעון

הנה״ילדבהצגהאלהבימיםשמככב

שלבסטודיושעברבשבועשעלתהציפור״,

התקווה.בלבשיושביורם

ג'שנהתלמידחאבא,מגלםבהצגה

יהודינערדוד,שלדמותואתבסטודיו,

לצרפתמשפחתועםשמהגרמרוקאי,

הסתגלות.ובקשייזריםבשנאתשםונתקל

ניקולבסקי,רכביחגיתביימהההצגהאת

מבוססתשהיאלנזיני,דניאלאותהוכתב

לקראתעבדויחדשניהםחייו.סיפורעל

לחדדבכדיחאבא,עםמאודצמודהפתיחה

מעבירה.שהיאהחשובהמסראת

מוזיקלית,משפחתית,דרמההיא"ההצגה

חאבא,מספרבפריז״,64בשנתשמתרחשת

דוד,שלמבטומנקודתמסופרת״היא

הואדודמגלם.אניאותוהראשיהתפקיד

אמו,עםלצרפתממרוקושמהגריהודי,נער

מהגרים,למעוןמגיעיםאנחנוואחותו.אחיו

ומגלהוצבעוניותזונותהמוןרואהאנישם

בחודשגשםיורדשבועולםחדש;עולם

לי.שזרעולםיולי,

האהבהאתשםמכירהשלי,הדמות"דוד,

16בתחד-הוריתאםשלה,הראשונה

דודשלה.התינוקעםבמעוןשמתגוררת

להיותהופכתהיאכךואחראיתהמדבר

שחור,מהגרמכירהואובנוסףשלו,החברה

ידידותכברזוופהבמעון,גרשגםאפריקאי,

דמים.לבריתשהופכת

מהכלדודאתמלמדלמעשה״המהגר

הואהתבגרותו;תהליךאחרעוקבשצריך,

נרקמתפוליטיקה...אהבה,עלאותומלמד

אמת״.ידידותשם

ההצגהאתשכתבשהאישמשפיעזהאיך

שלך?לכתףמעברנמצאחייועלמבוססתוהיא

איתי,לדברבאהיהלנזיני״דניאל

לעשות,מהלימסביריםהיווחגיתהוא

כבדהאחריותלישישהרגשתיותמיד

אתלהעבירצריךשאניהכתפיים,על

ואניסצנותעושהכשאנידרכי.הסיפור

אחרמשהוליעושהזהמחייך,אותורואה

שאנימרגישאניבי,צופיםכשהםלגמרי.

עלולעבודהסחורהאתלספקרוצהממש

הניואנסים.

לויןחנוןשלמחזהלעשותכמולא״זה

אתשכתבמיאתרואהלאשאניצ׳כוב,או

שזומקורי,מחזהזהשפהבגללדווקאזה.

ובכללבמה,עלעולהשהואראשונהפעם

שהםכמובדיוקייצאשזהלהםחשובנורא

אדרנלין.יותרליעושהזהאזזה,אתרואים

מדהים״.במחזהמדוברבכלל,

יררםעגל"הסטודיר

הזמן"כלמאחררייהיה

התקווה,לשכונתחאבאשלהחיבור

עמוקהואלומד,הואושםנולדהואשבה

ידיעלנבחרמלחי,שמעוןרביסבו,מאוד.

כמוכתרלשמשהבריטיהמנדטשלטונות

המאהשל40ה-בשנותהתקווהשכונתשל

השכונהתושביידיעלנבחרוגםשעברה,

העיר.במועצתאותםלייצג

שלהתיאטרוןממוקםשםחנוך,ברחוב

הכנסתביתהיוםעדקייםלוינשטיין,יורם

כךוסבתו,סבושםעלשקרויהמזרח״"אור

שם,ומשחקלשכונהחזרשהואשהעובדה

מבחינתו.מעגלסגירתמעיןהיא

גדלתיהתקווה,בשכונתגדלתי״אני

הילדותוכלליד,רחובותכמהאליהו,ביד

מייסדהיהשליסבאבתקווה.הייתהשלי

בשכונה,באסטותלנוישאביומצדהשכונה,

יום.כלכמעטבהןמבקרשאני

צבעוניות,הרבההתקווהבשכונת״יש

הרבהשומעאנימקסימים.אנשיםפהויש

לבואמפחדיםשהםשאומריםאנשים

עליושמדבריםמהכלבגלללשכונה,

באמתהיאכינכון,לאזהאבלבחדשות

מגיעכשאניומחבקת.מקבלתשכונה

אםגםבבית.באמתמרגישאנילשכונה

שלאמשהוזהאביב,תללמרכזאעבוראני

ממני״.ייעלם

הזה?באזורלגדולהיהאיך

היאמבית.יותרהיאעבורי"השכונה

קטן,כשהייתיזוכר,אנישלי.השורשים

סלמןז״ל,סביעםהולךהייתי12בןבערך

המשפחה.וכלאבאעםיחדלשוק,חאבא,

ילדבבאסטה,מתמקםפשוט"הייתי

היהזהומלפפונים.עגבניותומוכר12בן

קריאהלבאסטיונריםהייתהמשעשע.

פעםאףאבללחקות,מנסהשהייתימיוחדת

הצלחתי.ממשלא

ממשהיהשהסטודיוהואשמצחיק״מה

הבאסטהולמעשההזה,הזמןכלמאחוריי

שייכתהספר,ביתלמבנהשצמודההזו,

שיעורליכשישאזהיום...עדלמשפחה

אותהרואההחלון,דרךמסתכלאניתנועה

מחדש״.פעםבכלומתרגש

כוליכלאת"נתתי

האדדיעגן"אתועברתי

מעליםשהםהנפלאותההצגותמלבד

ושארחאבאשמעוןאביב,תלתושביעבור

בתכניתמשתתפיםהתיאטרוןשחקני

לוינשטיין.יורםשלהקהילתיהתיאטרון

במסגרתודופן,יוצאבפרויקטמדובר

16מ-פחותלאהסטודיותלמידימביימים

החלבשכונה,קהילתיתיאטרוןשלקבוצות

קשישים,קבוצתועדבסיכוןונוערמילדים

וכדומה.ראייהכבדי

לסטודיושישלחשיבותנוספתדוגמה

האחרונהשבתקופההשכונה,שלבלבה

נכונות:הלאמהסיבותלכותרותעולה

ייחודי,משהולשכונהנותן״הסטודיו

עםטוביםמאודביחסיםנמצאגםיורם

כחלקהסטודיואתהקיםהואהשכונה,

אוהביםבאמתוהםאיתםמהאינטראקציה

אתלשיםשליחותלגמריזוהשני.אתאחד

שם״.הספרבית

מעגל...מגירתגםזוובשבילד

עםכשהייתי14בןשהייתי״מאז

השערלידעוברהייתיתמידהאופניים,

משהוזהיורם.שלהספרביתשלהירוק

מסתכלהייתיבלב.צביטהליעשהשתמיד

מעיזהייתיולאתגר,נליכהן,שניעל

כבוד.ביראתהייתיהספר,לביתלהיכנס

אודישןעשיתיהשנים,עברוכך״אחר

נלחמתי,אבלהספר,לביתהתקבלתיולא

השלבאתעברתיובסוףמכינהעשיתי

ליורם.זהאתמזכיראניותמידהאחרון,

האודישןאחריהאכזבהאתזוכר״אני

אבלמבואס,הקיץלמכינתהגעתיההוא.

ויתר,ולאדחףאותישלימדסמוכהששי

אחרוןאודישןליהיהכךאחרימיםוכמה

קומיומונולוגשירלבצעצריךהייתיבו

ההוריםועברתי.כוליאתנתתיודרמטי,

אניאבלשחקן,שאהיהידעותמידשלי

שכןשלהם,החלוםאתמגשיםשאנימרגיש

אתשומעאניבביתהבמה.עללהיותרצו

מצטרףפתאוםשליואבאשרה,שליאימא

בזה״.אצליחשאנירצונוראהםאליה,

סיוםשלהלחץאתכברמרגישאתה

הלימודים?

להכותשאמשיךיודעאני״כשאסיים

שהדרךלישברוראףעלחם,בעודובברזל

ואניבעצמימאמיןאניאבלקלה,לאתהיה

כותבגםאניהכל.ואתןלשםשאצאיודע

איתי,יישארתמידהסטודיוויוצר.כרגע

מהמשפחהחלקשאנימזלברמרגישואני

הזו״.
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