
הוןעודד

סויהושעיחה

הבמאיהמחזאיבול

חוויההיאוהסופר

מכברלאמרתקת.

ובשלגבורותהגיע

תלקפהבביתארוכותפגישותתי

שורביןכיכרהמשקיףאביבי

שכתבהמחזותעלדעותיועלחחנו

הואבהםנוספיםנושאיםועלוביים

רבה.באינטנסיביותעוסק

הבחירותתוצאות

כיאםמהתוצאותמרוצה"אני

המרכזגושאםיותרמרוצההייתי

בניגודאךיותר.משיגהיהשמאל

בהרכבאחדותלממשלתלקריאות

שליהפתרוןוהליכודלבןכחולשל

שלושונה.הואממשלהלהקמת

המפהשלשמאלבצדהמפלגותשת

המשותולרשימהלעבודהלמרצ

להקיםועליהןכנסתחברי42ישפת

לבןלכחוללהצטרףמשולשתחזית

לנוהנותנתנוסחהח"כים33עם

תקוםליברמןעם.75שלקואליציה

ישכךאחרח"כים.56שלממשלה

יהדותאפילואושש"ססיכויבהחלט

מספיקישלגנץתצטרף.התורה

הבתוצאותעקבעוצמהחכמה

זאת.לממשחירות

מלאהלגיטימציהלתתהזמן"הגיע

מלאיםשותפיםבערביםולראות

להכירהזמןהגיעגםבממשלה.

כשמהאוכלוסייה02בלמעלה

לקואליציהלהשתייךוכראוייםווים

הימיןשלטוןשלההרסאתשתתקן

שנים.עשרותבמשך

בתוצאותתליתיהבחירותלפני

דןבגיןשבניוהעובדהתקוותהרבה

ברחואחריםליכודוותיקימרידור

ראשוסימניםהראואלהמהליכוד.

בהחלטאנישהתקבלו.לתוצאותנים

תלךהשניםשעםמגמהבכךרואה

ותגבר".

נתניהובנימין

בנרקסיזםהשטוףאדםהוא"ביבי

אישיותבהפרעתמדוברעצמי.

במעהעצמיתאהבתוקסיסטית

הואבההחברהעםשלוהיחסיםרכת

משתייךהואאליההקבוצהעםחי

הואלכלומעלמשפחתובניעםואף

שטוףהואבההעצמיתאהבתועצמו.

שחצנותיהירותלאנוכיותגורמת

אותובסובביםהתחשבותכלוחוסר

עצמו.ממנוחוץ

מחדגרנדיוזיעצמידימוילו"יש

הואמאידך.דברבשוםאמונהוחוסר

שרקפנכהבמלחכיעצמומסובב

שלוהפנימיתוהריקנותאותוללים

אישהכשאותהלדוגמאלעין.גלויה

העירהשמונהבקריתליכודחברת

הרפואייםהשירותיםחוסרעללו

'גברתילהאמרהואשמונהבקריית

שוםאיןלביביאותנו'.משעממתאת

וגםלעצמורקאלאלזולתאמפתיה

נעשהזהלמישהויחסמפגיןכשהוא

ריקה.פניםהעמדתמתוך

כתבינוספיםאלהולכל"מאחר

העומלשימועכפופיםהאישום

יעשההואנגדומוגשיםלהיותדים

להיחלץכדיהכלממשאבלהכל

ברשותהפוגעממשלהראשמהם.

בממשלההמשפטיביועץהשופטת

משרתתשלאשלטוניתרשותובכל

למדימהווהצרכיואותו

וברגעאמתשלרגענוצרכעתנה.

באווירהמתעופפיםהכדוריםשאחד

הככל'הקוסם'שללידיויחזור

ייפלו".דורים

מדינתלתיקוןהתכנית

ישראל

מדינתשעלנושאיםארבעהיש

לחיותיהיהשניתןכדילבצעישראל

האדםכאחדבה

והמימושהזאתהמילהשלום

הפתתמציתמכיליםשלה

במדינה.החולותהרעותלכלרון

הישראהחברהבגוףמהרעל03

היוולוהכיבושבגללבונמצאלית

מוצאיםהיושלהדםבדיקתעושים

והאדוהלבנותהכדוריותכמה

היחידהפתרוןממנו.מורעלותמות

'שתיהואהפלסטיניםלביןבינינו

נתניהוכמולאעמים'.לשתימדינות

תמיכתועלאילןברבנאוםשהצהיר

מהמניפולציותאחתבעודבתכנית

בסופושיביאמדיניבהסדראלאשלו

לשלום.התהליךשל

מהאזוריםתושביםלפינוי"ביחס

העתידיתהפלסטיניתהמדינהשל

כברישראלבכךהקשייםלמרות

בהסכםהאחדפינויים.שניעברה

ימיתהעירפינוימצריםעםהשלום

'האיששרוןאריקידיעלוהשני

שפינה'.האישהואשבנה

מסוימותתקוותתולה"אני

כיטראמפדונלדשלהמאהכנית

בנשמתו.סוחרהואהאמריקניהנשיא

השגרירותאתלנתניהונתןכשהוא

כשטחהגולןברמתהכרהבירושלים

ההגנהלבריתביחסובשתיקהישראל

היולאלישראלהבריתארצותבין

יגיעהתשלוםזמןחינם.מתנותאלה

יהיהמימשנהולאהתכניתכשתוגש

ישראל".ממשלתראשאז

בנייןחברתלהקיםיש"דיור

יחידותאלפישתקיםממשלתית

אוהצעיריםהזוגותלשכירות.דיור

ישלמוהדירותאתשישכרוהבודדים

בולעמודשניתןסבירדירהשכר

אותושאלנו.08סובוליהושעחגגשעברבחודש
מדינתשלעתידהעלהפוליטיותעמדותיועל
הקיבוץוכסופרכמחזאיעבודתוישראל
הבחירותמתוצאותמרוצההוא.08יומולדתועל
ולראותהכיבושאתלסייםהזמןשהגיעחושב
מבחינתווישבממשלהמלאיםשותפיםבערבים
כדילבצעישראלמדינתשעלנושאיםארבעה
חדשמחזההאדם.כאחדבהלחיותיהיהשניתן

בצוותאבקרוביוצגשלו

הקיבוציםשלהמשכםשאתאמוןבייש
בדרךהעירונייםבקיבוציםהיוםלמצואאפשר
בוחריםבישראלרביםשצעיריםהקואופרטיבית
פרועקפיטליזםשלבעולםחייםכדרךבה
אנשיםהעירונישבקולקטיבנראהוחזירי.
משמעותייםלחייםההגנהעמדתאתמוצאים
רואהאנילכןה12.במאההתופעותמול
המתגבשיםואלההקיימיםבקואופרטיבים
הקיבוצי.הרעיוןשלהמשך

יתר"מנתעםמדינההיאהשלימהישראלארץאבלחייםסםהיאישראל"מדינתסובול.יהושע



המשמרעלבמערכת

משהו•שבישראל

מדינהחוובני,מין

עצמה.אתהמחובת

משיח׳זוםלנויש

אתלפוצץהרוצה

לבנותהסלע,כיפת

המקדשביתאתעליו
כלעםלעימותולהגיע

שתהיהכד•העולם,

ומגור.גוגמלחמת

"קרה,זהחלילהאם
לחורבנהיביאהדבר

•שואל.שלהמוסלם

שתוצאותמקווהאני

•עצרוהבחירות

אלהמגמות

הש־תוחזרוכךשנהחמישיםלמשך

קעת

$TS1$השקעת$TS1$

$DN2$השקעת$DN2$שכי־תשלוםבבנייה.המדינה

רות

$TS1$שכירות$TS1$

$DN2$שכירות$DN2$יכבוללאלחודשעה1,500של

משכנ־שלשנהלשלושיםצעירזוג

תא

$TS1$משכנתא$TS1$

$DN2$משכנתא$DN2$,חייהם.באיכותשפוגעתגבוהה

לנו־סוציאל־דמוקרטיתגישהזוהי

שא,

$TS1$,לנושא$TS1$

$DN2$,לנושא$DN2$קפי־אירופיותבארצותגםאבל

טליסטיות
$TS1$קפיטליסטיות$TS1$

$DN2$קפיטליסטיות$DN2$מצאווגרמניהצרפתכמו

הדיור".לנושאדומיםפתרונות

הרפואהאתלשקםיש"רפואה:

שיפ־תקציביםבהזרמתהציבורית

סיקו

$TS1$שיפסיקו$TS1$

$DN2$שיפסיקו$DN2$שישהציבורשלהבריחהאת

הפרטיים.לביטוחיםאולרפואהלו,

מה־אחתצוללתהזמנתשלבביטול

גרמנים,

$TS1$,מהגרמנים$TS1$

$DN2$,מהגרמנים$DN2$הבעיותרובאתלפתורניתן

הרפואה,שירותינמצאיםבוהקשות

בפריפריה.בעיקר

שחלהחברליישקטנה:"דוגמא

נמ־להזקוקשהואוהתרופהבסרטן

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$לאהיאאבלהתרופות,בסל

הסיבהשלו.החוליםבקופתקיימת

בגדעוןנמצאתשהקופההיאלכך

מזמינהלאשהיאגבוה,כזהכללי

התרופה".את

מגילאמיתיחינםחינוך"חינוך:

הדברהאוניברסיטה.ועדפעוטון

החלשותלשכבותביחסבעיקרחשוב

בפ־בסורבוןכשלמדתיבאוכלוסיה.

ריז,

$TS1$,בפריז$TS1$

$DN2$,בפריז$DN2$שלארקלאישראלי,כסטודנט

לישהיהאלאלימודשכרשילמתי

חינם".רפואיביטוח

לכלהמימוןיבואמהיכןלשאלה

"בליסובול:משיבהאלה,הפתרונות

למימוןוהכספיםפתרון,איןשלום
מצמצוםבעיקריבואואלהפתרונות

יבואנוסףמימוןהביטחון.תקציב

החברההחרדים.שלהעבודהמעידוד

שלחייםהזמןכלחיההישראלית

הליבהלימודישלהפתרוןהישרדות.

בפעי־יבואהעבודהלשוקוהכניסה

לות
$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$.רואיםאנוהיוםכברהסברתית

זהבכיווןחיוביותומגמותשינויים

החרדים".הצעיריםאצל

נגמרו.

סו־צביבמשפחתי.זאת"ראיתי

בול,
$TS1$,סובול$TS1$

$DN2$,סובול$DN2$לידבכפרשנולדאבי,מצדסבי

רו־באנייהלפלסטינהועלהאודסה

סלן
$TS1$רוסלן$TS1$

$DN2$רוסלן$DN2$בלהציוני.היהכי1922בשנת

עלתהאמי,מצדסבתירבינוביץ,
בצעירותה.1934בשנתלארץ

היהודית־הבונדלתנועתהשתייכה

סוציאליסטית,
$TS1$,היהודיתסוציאליסטית$TS1$

$DN2$,היהודיתסוציאליסטית$DN2$צורךראתהשלא

סבתיאבלליהודים.מדינהבהקמת

מראשיאחדבהבהרצאהשנכחה

להיותצריכים׳אנחנואמרהבונד

אתשינההמהפכה׳,לגלגלישמן

קוםעםלציונית.אותהוהפךדעתה

אתעצמהעלנטלההמדינההמדינה,

והמילהישראללאזרחיהאחריותכל

והיסטו־לסמנטיקההפכה׳ציונות׳

רית

$TS1$והיסטורית$TS1$

$DN2$והיסטורית$DN2$."בלבד

אתממלאתישראלמדינתהאם

תפקידיה
תפקי־שהסתיימו"ברגע

די

$TS1$תפקידי$TS1$

$DN2$תפקידי$DN2$,האחריותהמדינהעלהציונות

והביטחוניהכלכלילביטחוןלדאוג

היאהמדינהקוםעםאזרחיה.של

גו־ובןקיומיחשששלבמצבעמדה

ריון

$TS1$גוריון$TS1$

$DN2$גוריון$DN2$הגרעיני,הכוראתהקיםבצדק

חנקטבעתהייתהשמסביבנוכיוון

ערב.מדינותשל

וב־הצבאיכשכוחנוכיום,"אבל

מידה

$TS1$ובמידה$TS1$

$DN2$ובמידה$DN2$איןבטוח,הואהכלכלירבה

הכבו־בשטחיםלהחזיקסיבהשום

שים

$TS1$הכבושים$TS1$

$DN2$הכבושים$DN2$המוסריות.מהסיבותרקולא

המשאביםעלהשטחים,החזקת

המושקעיםוהביטחונייםהכלכליים

לשכבותכלכלילעוולגורמתשם,

היוםישלמדינהבישראל.החלשות

ללאגםלהתקייםיכולותמספיק

במבטעזה.ורצועתהמערביתהגדה

ישראלהקרובות,השניםשללעתיד

תוש־מיליון14־12להכיליכולה

בים,

$TS1$,תושבים$TS1$

$DN2$,תושבים$DN2$להגיעאפשריהנגביישובועם
הש־בלימיליון,20שללאוכלוסיה

טחים.

$TS1$.השטחים$TS1$

$DN2$.השטחים$DN2$

איחולים
תש"ףהשנהלראש

לק־ישראללמדינתמאחל"אני
ראת

$TS1$לקראת$TS1$
$DN2$לקראת$DN2$ותורידשתרזהתש"ףשנת

הטריטוריות,בתחוםבעיקרשומנים

ישראלזהבענייןבשטחים.כלומר

לקו־אתהדורסעשירבנקכמוהיא
חו

$TS1$לקוחו$TS1$
$DN2$לקוחו$DN2$הבנקכמוהמדינהוהמסכן.העני

חולהוהיאלקוחותיהעלהשתלטה

שטחים.עלהשתלטותשלבבולימיה

נרצחיושבים,אנושמולהבכיכרפה

אוסלוהסכםגםאלארביןרקלא

הפ־עםההשלמהתהליךאתוויחד

לסטינים.

$TS1$.הפלסטינים$TS1$

$DN2$.הפלסטינים$DN2$

מהישראליםחלקשל"האמונה

ידיעללנוניתנהשהטריטוריה

אלאטהורהאמונהאינהאלוהים,

מיאינטרסנטיים.גורמיםשלפרי

עםשטחיםעללהשתלטשרוצה

סופוממנו,חלקשאינהאוכלוסיה

שתהיהדו־לאומיתלמדינהשיגיע

דמוקרטית.ולאיהודיתלא

מיןחורבני,משהויש"בישראל

לנוישעצמה.אתהמחרבתמדינה

כיפתאתלפוצץהרוצהמשיחיזרם

המקדשביתאתעליולבנותהסלע,

כדיהעולם,כלעםלעימותולהגיע

חלילהאםומגוג.גוגמלחמתשתהיה

המוח־לחורבנהיביאהדברייקרהזה

לט

$TS1$המוחלט$TS1$

$DN2$המוחלט$DN2$ישראל.של

התא־מגמהישהישראליבימין

בדותית,

$TS1$,התאבדותית$TS1$

$DN2$,התאבדותית$DN2$ישבשלום.רוצהשאינה

מאמונהשניזוניםביהדות,חלקים

האלוהים,רצוןשזהוקטסטרופלית
שלביטויהיהרביןשרצחכךכדיעד

שתוצאותמקווהאניהאלוהים.רצון

אלה".מגמותיעצרוהבחירות

הסתייםהציונותתפקיד

ישראל,מדינתשהוקמהמהיום
בעי־להיותחדלההיאסובול,אומר

ניו

$TS1$בעיניו$TS1$

$DN2$בעיניו$DN2$,הציונותשתפקידכיווןציונית

היוהציונותשל"תפקידיההסתיים.

ועלייתיהודיתמדינההקמתשניים:
הציונותאליה.בעולםהיהודיםרוב

בהק־הראשוןבתפקידההצליחה

בתפקידהנכשלהאךהמדינה,מת

אליה.העולםיהודילעלייתהשני

בפ־שהתרכזוהיהודיםאלף600

לסטינה

$TS1$בפלסטינה$TS1$

$DN2$בפלסטינה$DN2$הכשירוהמדינהטרוםעם

אבלהמדינה,להכרזתהמצבאת

לשישהלגרוםהצליחהלאהציונות

ולהצילאליהלעלותיהודיםמיליון

עצמם.את

להר־קדמושאףהציונות,"אבות

צל

$TS1$להרצל$TS1$

$DN2$להרצל$DN2$הציונותאבישהיההס,משהכמו

׳רומיבספרוכתבהסוציאליסטית,

ליהודיםמקוםאיןכיוירושלים׳

סו־ציוניבורוכוב,רבבאירופה.

ציאליסט,
$TS1$,סוציאליסט$TS1$

$DN2$,סוציאליסט$DN2$הגדילהרצלשלזמנובן

בו־אירופה׳אדמתכיוטעןלעשות

ערת

$TS1$בוערת$TS1$

$DN2$בוערת$DN2$כהיסטוריוןלרגלינו׳.מתחת

שלשתפקידההיא,טענתיחובב

ות־הצלהשלתפקידהיההציונות

פקיד

$TS1$ותפקיד$TS1$

$DN2$ותפקיד$DN2$ברא־מדינה.הקמתשלנוסף

שון,

$TS1$,בראשון$TS1$

$DN2$,בראשון$DN2$הצליחה,ובשנינכשלהכאמור
תפקידיההמדינהשקמהמרגעאך

962שמיר,קיבוץויהושע,עדנה

־־*ד?
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סובוליהושעשלבבימויוהשנה,בביג׳יוגטובתמונהבעולם.תיאטראותב־52והוצגותורגםבארץפעמיםשלושהוצגגטוהמחזה



במלמסתבכתישראל"בעיניי

העצמאותממלחמתוחוץיתרחמות

לאאחתאףהימיםששתומלחמת

באופןברירה.איןמלחמתהייתה

אתשהזמנואלההיינואנחנוקבוע

לבנוןמלחמתלדוגמהרקהמלחמות.

וכיוםיוהרהמלחמתהייתההראשונה

ומכובשתמדינהבמצבאנחנו

דכאת.

ישראלמדינתאחרות"במילים

ישראלארץאבלחייםסםאכןהיא

יתר.מנתעםמדינההיאהשלימה

המדינהשלתפקידהלדעתילכן

בומהקולוניאליזםעצמהאתלטהר

שרויה".היא

הקיבוץ

ב'תיכוןהתיכוןלימודיאתסיימתי

נח"לבגרעיןהייתיאביב.בתלחדש'

להשליםשיצאהצעיר''השומרשל

בשנתהוקםשמירשמיר.קיבוץאת

.7591אליוהגענוואנחנו

יצאתיבדייגעבדתיבהתחלה

בסמינרוהיסטוריהספרותללימודי

החינובמוסדמורהוהייתיאורנים

פילוסובפריזבסורבוןלמדתיכי.

במכוןמערכותניתוחכךואחרפיה

למדהזמןבאותולמיחשוב.הלאומי

עםהאמנות.תולדותרעייתיעדנה

רקזההיהבצרפתלימודינוסיום

היינוכשכברלשמירשנחזורטבעי

שנולדהנטעהבכורהלבתנוהורים

הסיהתינוקות.בביתוגדלהבפריז

2691בשנתהקיבוץלעזיבתבות

הקיבוהרעיוןנטישתבגללהיו

רעייתישעדנהנסיבותאלההיוצי.

אניבירושליםשנילתוארלמדה

ונטעהמשמר'ב'עלכעיתונאיעבדתי

בקיבוץ.נשארההקטנה

אמרעוזעמוסכילימצטט"אתה

אותישואלהיית'אםהקיבוץעל

לחיותרוצההייתיקיבוץבאיזה

שלבקיבוץלחיותמעדיףהייתי

דעתישנה'.מאהשלפניזהולאהיום

הקיבוץבעברעוז.שלמדעתושונה

הביטחוניהמצבעקבקיומיצורךהיה

הישנההקיבוציתוכשהאידאולוגיה

לעיתיםאחר.היההעולםגםשלטה

הםשהקיבוציםהעובדהאתשוכחים

המדינה.גבולותאתשציירואלה

הישוביםעשרהאחדהקמתאילולא

הבהתנגדותלמרות6491בנגב

בגנכללהיההנגבספקריטים

החלוקה.החלטתבולות

שלהמשכםשאתאמוןבי"יש

בקיבוהיוםלמצואאפשרהקיבוצים

הקואופרטיביתבדרךהעירונייםצים

בהבוחריםבישראלרביםשצעירים

קפיטליזםשלבעולםחיים.כדרך

מעמדשלהמציאותוחזירי.פרוע

היחידשלבדידותומידרדרבינוני

שמבחינתלכלומעלהעירוניבמרחב

אדםבניהאוטומציהעקבההוןייצור

שאנשיםלכךגורםמיותריםנעשו

לאזמןלפנירקהיחד.אתמחפשים

אחתבבתפיטרבנק'ה'דויטשהרב

מרוכזוהעוצמהההוןעובדים

כזאתשבמציאותנראהמיעוט.בידי

העירוניבקולקטיבמוצאיםאנשים

משמעותייםלחייםההגנהעמדתאת

אנילכןה12.במאההתופעותמול

ואלההקיימיםבקואופרטיביםרואה

הקיהרעיוןהמשךהמתגבשים

בוצי".

לגבורותשמוניםגיל

שנערךבאירועכימספרסובול

הואהולדתויוםלרגלהסופרבבית

מהמורכב08שהמספרלקהלאמר

מעוצבתגילעד.0ועודספרות

.0הםהחייםואילךומכאןאישיותך

הדעת.בבדיחותכמובןהכל

עשוריםלפימחלקאניחיי"את

כשגרנולישסיפרומהסיפוריםואחד

יעקבאביאבי.עלהיהמונד

והיהערביתדיבראגרונוםהיהבול

המאורעותבימיסוסתועלמסתובב

הרבהמתחלמרות63919391

היההואלערבים.יהודיםביןששרר

הערביםוהכפרייםלבובאומץידוע

ההזבאחתיעקוב'."חווג'הקראו

נתקלהואבשדותכשסיירדמנויות

חושששאינווהראהערביםבקבוצת

וקראולבומאומץהתרשמוהםמהם.

עבדלחסאןשזהושהתבררלמנהיגם

הכנופיותמראשיאחדשהיהראזק

להסגרפרסהכריזושהבריטים

לביאביהזמיןראזקעבדולתו.

שעבדולבליבצוותאקפהשתותו

אותויסגירשהואיחשושראזק

ריטים.

שלהתקופההייתה0-01גיל

העצמאות.ומלחמתהבריטיהמנדט

אותנוהעבירומונדתלאתכשהפגיזו

ושאאותההפגיזוואזסבאלכפר

אותנו.פינומהלשםלנו

ב'השומרחברות0102

וקיבוץצבאתיכוןלימודיעיר'

שמיר.

והתחבסורבוןלימודים03-02

מחזות.בכתיבתלה

בכתיבהההצלחההתחלת

בתיאטרוןעבודהובבימוי.במחזאות

פוליטיתיאטרוןשהיהחיפה

בסר.וגדליהקוטלרעודדעםחברתי

הדירקקשיםמאבקיםלנוהיו

מועצתמחבריברובושהורכבטוריון

מזיק'.'בלתיבתיאטרוןשרצוהעיר

עםלעולםהגדולההפריצה05-04

ופלסטינאית.גטוהמחזות

עקבחיפהבתיאטרוןמשבר06-05

"סינדרוםבמחלוקתהשרויהמחזה

התפטרתישבגללוירושלים"

חיפהבתיאטרוןהאמנותיניהול

בלונשניםארבעחייתי07-06

ויצרתיגטולהפקתשותףוהייתידון

בימויצורתאוסטריבמאיעםיחד

"פוליגרמה"הנקראתמיוחדת

הפרוזהספריכתיבת08-007

ועבושחרור".ו"חופשת"שתיקה"

מכתייותרקלהפרוזהכתיבת

מחזהעלעובדאניכעתמחזות.בת

שלהמיותרהיותועלהכללישנושאו

בצוותא.יוצגוהואהאדם

גטו

שכתבתיראשוןמחזההואגטו

המחזותשנישלטרילוגיהמתוך

אניו"מרתף"."אדם"שהםהנוספים

כיאםלשואהשנילדורמשתייךלא

קרוביםחפשושהורייכילדזוכראני

המחזהלכתיבתהמלחמה.אחרי

מדברשאניכיווןמקרית.בדרךעתי

התחקיבאחדמהביתיידישוקורא

ביומנונתקלתיבהםשעסקתירים

הספרייהמקיםקרוקהרמןשל

ביומנושפירטוילנהבגטווהספרן

הנושאבגטו.האירועיםאתיוםבכל

וילנהבגטוכילביתשומתאתמשך

קציןשאפילותיאטרוןקבוצתהייתה

מחזותיה.אתראהאסהאס

בארץפעמיםשלושהוצג"גטו

ובקאמרי.חיפהבתיאטרוןפעמיים

תיאטראותב52והוצגתורגםהוא

במספראותווביימתיבעולם

אירופה".ממדינות

שחרורחופשתהספר

שניםשמונהעבדתיהזההספרעל

בישראלדורותארבעהעלמספרוהוא

בןליביועדחייםבןחיימזוןמאווה

השתתפתישנתייםלפנינינתה.חיים

'השומרלתנועתשהוקדשבערב

הסיפוריםמספריבפסטיבלהצעיר'

ממניוביקשוסוכותהמועדבחול

'בעיותבושישמהספרקטעלקרוא

קטעלקרואהחלטתיפתורות'.בלתי

חייםבןאווהשלאורימטיח

הילדיםבביתאותושנטשהכךעל

ולהללמודלברליןונסעהבקיבוץ

הודות'....רקהמחולבאמנותשתלם

בקיבוץהמשותפיםהחייםלאורח

לעצמהלהרשותיכלהימיםבאותם

היהשהואהרךהילדאתלהשאיר

לפתחלהולאפשרהילדים....בבית

וכוריאוגרפית.כרקדניתעצמהאת

בביתבלילותמתעוררהייתיואני

'אמאובוכהבוכהוהייתיהילדים

התורניתהלילהששומרתעדאמא'

יעזורלאליואומרתמגיעההייתה

שלךאמא'אמאאמא'.שתבכהלך

בכלתצעקאםגםרחוקה.לארץנסעה

אותך.לשמועיכולהלאהיאהכוחות

ילדכבראתהתינוק.לאכברואתה

תתנהגאזארבע.בןמעטעודגדול.

הייתהגדול...השומרתילדכמו

קרתהוספללחםפרוסתליתנת

הלחםאתולועסבמיטהיושבוהייתי

ועזובעצובומרגישהתהאתושותה

לקרואידעתיולאלילהשליםבתוך

עכשיוופתאוםבשם.הזאתלהרגשה

שלהאחרונההשורהאתכששמעתי

דיטריךמרלןשלהקורעבקולהשיר

בלילהשםמייללהתןלמההו'הו

בלילהשםבוכההילדלמההוהו

בבתפתאוםהרגשתיבודדהואכי

שלהבדידותהייתהגדולהכמהאחת

שהייתי".ההואהילד

ליהושעהצגנושיחתנובסוף
עללענותשעליומילים01סובול
היותרלכלשניותבחמשאחתכל

ביותרעליךהאהובהסופר

דוסטוייבסקיגוגולצ'כוב

ביותרעליךהאהובהמחזאי

שקספיר

נרקסיסטנתניהוביבי

כתיבהשלךהתחביב

אדםבנישלהמצאהאלוהים

בהלהיכשלמותרמשפחה

היהכברהעתיד

מומשלאשעודסיכויישראל

משחקיםמגרשהעולם

התקווה.שיר

ביועץהשופטתברשותהפוגעממשלהראש
שלטוניתרשותובכלבממשלההמשפטי
סכנהמהווהצרכיוואתאותומשרתתשלא
שאחדוברגעאמתשלרגענוצרכעתלמדינה.
שללידיויחזורלאבאווירהמתעופפיםהכדורים
ייפלו.הכדוריםכל'הקוסם'

9991געבירטיגבכורתאחרייידישפילשחקניעם

7991בלונדון"כפר"הצגתאחריגשרשחקני


