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 האמירה של היוצרים:. 2+  של ההצגה הנושא המרכזי .1

אשמח להתחיל בזריקת אסוציאציות של נושאי ההצגה ולאחר מכן ארחיב: חיים ומוות, 

אהבה בלי גבול )חוצה את החיים והמוות(, שגעון ושפיות, בחירה?, מוסכמות, קולקטיב 

מול בחירה חופשית, יצר ורגש לעומת שכליות וקיבעון, גברים ונשים, אהבה מול משפחה, 

 דת. 

וכך באמת קורה במחזה עצמו,  כביכול עוסק בדיבוק ובדת,הנושא המרכזי של ההצגה 

אמנם בהצגה שראינו הדגש העיקרי לא היה על הדת אלא על החיים ועל המוות. כמו 

במקבת ששם היופי והטינופת התחלפו, כך החיים והמוות התחלפו. החיים שאנו נוהגים 

צובים, משעממים לבן, ע-להלל ביום יום שלנו הפכו להיות קודרים, חשוכים, בשחור

ובודדים, ולעומת זאת המוות שממנו אנו כל כך מפחדים נהיה צבעוני, מואר, שמח, 

אופטימי ונעים. אני מוכרח לומר שברגעים שבהם המתים הגיעו זו הייתה התחושה של 

הנחת שלי, הזמן שיכולתי לרגע לצאת מתחושת האימה ששררה בחיים ופשוט להנות 

 ברוגע.

והשפיות לקחו חלק נכבד בהצגה. לאה שאליה נכנס הדיבוק נתפסת  שגעוןבנוסף, גם ה

כמשוגעת ומופרעת בעיני החברה, ואולי בכלל לא היה שום דיבוק ופשוט ההתנהגות שלה 

שמעוררת תהיות לגבי שיגעון נקראו בידי הסובבים את לאה "דיבוק" כדי לתת תירוץ 

ת של החברה. לאה וחנן הם והסבר לכך שלאה מחליטה למרוד ולא ללכת לפי המוסכמו

היחידים השפויים באמת בהצגה, הם אוהבים באמת, לא מוכנים לקבל החלטות מלמעלה 

ופועלים לפי הלב שלהם ולא לפי מה שהמשפחות שלהם החליטו. לעומת זאת, האבא 

שמטריד מינית את בתו, הסבתא שעורכת טקסים מוזרים, המתפללים בבית הכנסת 

שצריך להוציא  האדמו"ר עזריאל ממירופולמם קיבלו דיבוק וגם שמתנהגים כאילו הם בעצ

את הדיבוק שמדבר אל "דיבוק" שנכנס בלאה ומאמין בכל לבו שהוא אכן מסוגל להוציא 

הם המשוגעים האמיתיים. העובדה שלאה היא היחידה שראה את חנן  –ממנה אותו 

שלי שהן המשוגעות  וההבנה שכל שאר הדמויות כלל לא רואות אותו מחזקות את הטענה

משום שלאה באמת רואה את חנן, באמת יודעת על מה היא מדברת ומבינה את 

 המציאות, לעומת הדמויות שלא רואות שום ישות ושום דמות ומאשימות אותה בהכל.

ובכן, אי אפשר להתעלם מנושא הקולקטיב מול היחיד שגם הוא ברור מאליו במחזה 

ומנוכרת, חברה שקובעת לה מה מותר לעשות ומה ובהצגה. לאה נמצאת בחברה סגורה 

אסור לעשות, שפועלת לפי חוקים שנקבעו לפני שנים רבות וכל הזמן מגבילה את עצמה 

בעוד ועוד דברים ולרוב מגבלות לא הגיוניות ומיותרות. )אבקש לציין שאני עצמי מסורתי 

ציין שקיצון הוא לעולם בכללי א –ומאמין, אבל אני נגד החמרות מיותרות והלכות מוגזמות 

לא טוב(. בנוסף, גם חנן שהוא יהודי לכל דבר, מאמין באלוהים ורוצה באמת ובתמים 

ממודר מהחברה על ידי אבא של לאה שמוקיע אותו בגלל שהוא  –לשאת את לאה לאישה 

קצת מוזר ובעיקר משום שהוא סקרן. החברה שמתוארת במחזה היא חברה שמעודדת 

ת פריחה וסקרנות ומוקיעה את מי שמעז להטיל ספק בחיים שניתנו מקובעות, לא מאפשר

לו. חנן עולה על הסולם ומסתכל על החיים מלמעלה, הוא מטיל ספק בקיום שלנו בעולם 

ורוצה לדעת עוד ועוד. הסולם הזה מקביל לסיפור מגדל בבל שבו האנושות החליטה 

הבריאה )חווה והנחש( גם כאן לדעת עוד ועוד, וכמו בסיפור  –לבדוק מה קורה בשחקים 

 מת. הסקרנות הרגה את החתול וחנן 

גם אהבתם של לאה וחנן שחוצה עולמות מזכירה את סיפור רמיאו ויוליה, מה יותר חזק: 

 החיים או האהבה?

 



 . מה הקונפליקטים בהצגה?3

 שלושת הקונפליקטים העיקריים שמצאתי בהצגה הם:

  –מוות  vsא. חיים 

עצמי יותר מדי אבל קונפליקט החיים מול המוות מייצג רגשות רבים; שמחה, לא אחזור על 

וע, כאב ועוד. המוות שממנו אנו פוחדים ומתפללים שלא עצב, תקווה, דיכאון, כעס, געג

נגיע אליו וגם קרובינו לא יגיעו אליו הוא המקום האופטימי והשמח היחיד בהצגה. המתים 

ם לחיים להגיע למתים. בסצנה שבה לאה שוכבת על שמחים, צבעוניים ומאושרים ומאחלי

קברו של חנן והמתים מגיעים לבקר. בביקור אמא של לאה מצד אחד רוצה שלאה תגיע 

אליה ותעבור לעולם הבא, אמנם מצד שני היא רוצה שלאה תחייה חיים מלאים ועשירים, 

יהיה מאוד לא כמוהה. היא אומרת לה שאם לא תעבור דברים ותבור זכרונות בחיים, 

משעמם במוות. בנוסף, ניתן לראות שהמתים רואים גם את המתים וגם את החיים, 

העולם הבא לא באמת קיים אלא הם נשארים באותו עולם אבל חווים אותו מנקודת מבט 

לא פעילה וללא יכולת להשתמש במשאביו או להשפיע עליו. לעומת זאת, החיים העצובים 

לבן, ללא טיפת צבע או שמחה. החיים לא יודעים עד כמה  והקשים צבועים אך ורק בשחור

 עדיף להגיע לעולם הבא ומתפללים לכך שישארו בחיים. 

  –משפחה  vsב. אהבה 

בדיוק כמו ברומיאו ויוליה, חנן ולאה נמנעים מלהיות ביחד בגלל המשפחות שלהם )יותר 

נכון המשפחה של לאה(. לאה צריכה לעמוד במוסכמות של משפחתה והחברה, היא 

צריכה להנשא למי שנקבע לה בשידוך ואסור לה להראות את רצונותיה האחרים. הבחירה 

ין כלל מחשבה על מה שלאה רוצה אלא רק על של המשפחה מאוד אנוכית ואגואיסטית, א

מה שיעשה טוב למשפחה ולא יפגע בשם שלה. סנדר, אביה של לאה, הוא בן אדם מריר 

ומטריד בכל המובנים. הוא משדר תחושת אי נעימות שגורמת לך לסלוד ממנו ולהרגיש 

ת שמשהו לא בסדר עם האדם הזה. הוא כביכול הולך לבית הכנסת, אדם דתי שאיבד א

אישתו ומטפל בבת טיפוחיו, ועל הדרך "משחק" איתה באבא ובת )בצורה הכי גרועה 

שניתן לתת למשחק הזה....(. ברור כשמש שהוא מטריד אותה מינית אם לא לומר אונס 

עוזבת את הקן ועל הדרך אומר לה אותה, הוא מתייחס אליה בתור הבת הקטנה שלו ש

אז שלאה עוד הייתה קטנה הרחיק את חנן כמה היא מזכירה לו את אמא שלה. סנדר מ

מלאה ומנע מהאהבה שלהם להתממש. אם כבר מדברים על נדר ושידוך שאסור להפר, גם 

סנדר הפר את הגורל של לאה וחנן להיות ביחד, ולכן עד שהם נהיו ביחד הוא הפסיד גם 

 את השם הטוב של המשפחה, גם כסף של החתונה וגם את הבת שלו. 

  – חופש vsג. דת 

דת מול חופש הוא קונפליקט מעט מסובך. אדם שבוחר להיות אדם דתי הוא במודע מאבד 

מעט מהחופש שלו. הוא יודע שיש הלכות שונות שמגבילות אותו והוא יודע שהחברה 

תגביל אותו. הדת היא זו שמנעה מלאה וחנן להתחתן ויצרה את כל המצב שנוצר. היא זו 

קדוש וטהור הדיבוק החליט להכנס אל תוך לאה. יכול שהפכה לחשופה ולכן במקום הכי 

להיות שכניסתו של חנן ללאה דווקא במקווה היא סמלית ויש בה אמירה של תיקון 

התממשות גורלם של חנן ולאה להיות ביחד ומניעת שידוך לא אמיתי  –והטהרות אמיתית 

ות של חנן נפגם ולא נכון של לאה עם בחור שכלל לא מכירה. בנוסף, חופש הידע והסקרנ

הדת שמגבילה אותו ומכוונת אותו רק לתכנים מסוג מסוים ומחשבות מסוג מסוים בגלל 

ולא מאפשרת יציאה מן הכלל ללא עונש. זאת ועוד, גם הקישור של הסיפור למגדל בבל, 

סולם יעקב וסיפור המבול מבטאים את האמירה שכלום עוד לא השתנה ושהחברה 

 ברה שום שינוי במהלך החיים.הדתית כיום מיושנת ולא ע



 . תפיסת החלל:4

  –קופסה 

תחילה אציין את כל הפרשנויות שנכתבו בכיתה כי אני יכול להבין ולהסכים עם כל אחת 

ואחת: אקווריום, חדר חקירות, תיאטרון בתוך תיאטרון )החיים מזויפים, הכל פולחן דתי(, 

 המוח של לאה, מטאפורה לחברה שחיה בתוך הקופסה ולא מוכנה לצאת ממנה. 

ובכללי לא חושב שניתן להחליט רק על הסבר אחד  לדעתי, אין פרשנות אחת שהיא נכונה

היא יכולה לקבל כל משמעות  –שקופה, שחורה, גדולה  –לקופסה. מעצם היותה קופסה 

שהיא. האקווריום שעליו חשבתי בסצנה של ארוחת האביונים של סנדר כאשר האביונים 

שבתי כאשר טרפו את האוכל כמו דגים שזורקים להם לחם למים, חדר חקירות הגיע למח

ניסה להוציא את הדיבוק ולאה ישבה על הכיסא שלה ועברה  האדמו"ר עזריאל ממירופול

"טיהור"/חקירה, תיאטרון בתוך תיאטרון גם כן מתקשר לכך שכל מה שקרה בתוך 

הקופסה היה כמו תיאטרון ונדמה היה שהכל מונע על ידי תסריט ידוע מראש )בדיוק כמו 

מסורתיים בכל התרבויות(, את אלה שאומרים שהקופסה הפולחנים הדתיים והטקסים ה

הכל פעל לפי איך שהרגישה, שם  –הייתה מוחה של לאה אין יותר מדי מה להוסיף 

הביאה את מחשבותיה, שם נכנס הדיבוק ושם גם יצא, שם היא סיימה את חייה וחתכה 

 מעצמה את חוטי החברה שכבלו אותה ועברה לאהובה בעולם הבא. 

הקופסה היא אמצעי חכם מאוד משום שהיא יכולה להיות כל דבר שרק ירצו. היא תוחמת 

שאותו ניתן כל פעם להגדיר כסביבה שונה; פעם סלון, פעם מקווה, פעם מיקום מסוים 

 בית כנסת ופעם אין הגדרה שניתן לתת למקום.

 

  –ירח 

וא שם כדי הכמו האח הגדול, הירח תמיד מסתכל ושופט את מה שהחברה עושה. 

להראות לנו שיש מישהו מעלינו ושאנחנו כל הזמן בבקרה. מנגנון זה הכרחי מאוד לחברה 

 כמו שלנו וחשוב שיהיה לנו מישהו שיבקר אותנו ויתן לנו את המראה למה שאנחנו עושים.

"בדיוק כמו הירח, אין לי אור שלי שייך" )יובל דיין(. השיר הזה הוא השיר הראשון שעליו 

אשר ראיתי את הירח העצום שנתלה מעל הבמה בתחילת ההצגה. הירח הוא חשבתי כ

גוש אבן קר ואפור, ועדיין הוא מקבל כל כך הרבה חשיבות בתרבות שלנו. לירח אין אור 

משלו, הוא מקבל את אורו מהשמש ומקרין אותו לכיוונינו בלילה. הירח מושפע מהחברה 

כל היה בסדר ולא קרה משהו מיוחד ולא להיפך. ניתן לראות זאת שבהתחלה כאשר ה

הירח האיר כבכל יום, הכתיב את לוח השנה, משך אליו כל יום וכל לילה את הים, גרם 

שימוש בקופסה בתור 
חופה

שימוש בקופסה בזמן 
ארוחת האביונים



לאנשי הזאב והסהרורים לצאת לרחובות והמשיך להיות עצם שמימי נגה שגורם לכתיבת 

שירים מלנכוליים ומלאי געגועים וכמיהה כתמיד. אמנם, ברגע שהנדר הופר, שהדיבוק 

הירח כבה, לירח כבר לא היה אור והוא הפך להיות  –נכנס ללאה ושסדרי העולם השתנו 

סתם עצם גדול בשמיים ללא כוחות כפי שהיו לו בעבר. זאת ועוד, כאשר חנן החליט שהוא 

 הולך לצאת מלאה והוא עובר לעולם הבא הקופסה והירח נצבעו באדום.

ריאליסטי משום שבעולם שלנו חצי יממה בנוסף, הירח היה תמיד על הבמה, דבר שלא 

השמש זורחת וחצי יממה הירח עולה לשמים. הבחירה להשאיר את הירח תמיד בשמיים 

נתנה אווירה של לילה וחושך תמידי, דבר שבא לחזק את התפיסה של העולם הקודר 

 והקשה בהצגה.

 :ומוזיקה . תפאורה, תאורה, תלבושות5

  –תפאורה 

להוסיף מעבר למה שכתבתי על הקופסה, הסולם והירח, שהם אין יותר מדי מה 

 האלמנטים העיקריים בתפאורה.

סצנה שזכורה לי מאוד בה התפאורה היא סצנת בית הקברות. תחילה הקברים בגדלים 

השונים שהוכנסו על ידי אנשים שונים נתנו תחושה של אימה וצינה, והאנשים שליוו את 

הקברים היו לפי תחושתי המתים שנקברו מתחתם. האנשים היו נראים מגוחכים 

תי, וזו הייתה סצנה עם מעט הומור ומצחיקים, אנשים מאושרים יותר מבעולם האמי

 שהפיגה את המתח ונתנה פתיח למתים שבאו מיד אחר כך.

 

אוסיף ואומר שהתפאורה בהצגה זו, עם כל המנימליסטיות והתפאורה המועטה, עדיין היא 

 הייתה בין המרשימות והיפות שראיתי ואני בטוח שאזכור אותה עוד הרבה.

  –תלבושות 

התלבושות של המתים היו ריאליסטיות לאותה תקופה, אמנם  בסך הכל התלבושות למעט

הכל נגמר בשחור ולבן או בצעים חשוכים וקודרים. לעומת זאת, המתים התלבשו בצורה 

מעט מגוכחת, עם בגדים מוזרים וצבעוניים ונראה היה שיש להם שמחת חיים )אירוני( 

 ואווירה טובה.



  –תאורה 

 חיים, מתים, דיבוק )בין חיים למוות(.זמנים:  3התאורה בהצגה התחלקה ל

התאורה בזמן החיים, שאנו מצפים שתהיה מוארת ושמחה, הייתה חשוכה וקודרת, נתנה 

התאורה בזמן של  תחושה של לילה וחורף והפכה את העולם של החיים לעצוב וקשה.

שמחה, מוארת ובהירה. כך האמירה על היפוך הסטיגמות  –המתים הייתה דווקא להיפך 

ין החיים למוות בא לידי ביטוי כאשר אנו מצפים לתאורה קודרת וחשוכה במתים אבל ב

התאורה השלישית שהייתה בזמן הדיבוק, כלומר בין המתים  מקים תאורה שמחה ובהירה.

לחיים, הגיעה בשלב שבו החליט חנן לצאת מגופה של לאה ולעבור לעולם הבא. ברגע זה 

בעו באדום בוהק וקשה שיצר תחושת פחד, דם, כל הבמה ובמיוחד הקופסה והירח נצ

 שכל אלה הביאו לשחרור ולהוצאת הדיבוק מלאה. –כוחניות, אלימות ושנאה רבה 

 

  –מוזיקה 

המוזיקה שליוותה את ההצגה הייתה מוזיקה עצובה וקשה, ספוגה ברגש ובקונטקסט 

תרבותי חזק מאוד. המוזיקה הייתה אופיינית לתקופת ההצגה והייתה מוזיקה חסידית עם 

 כינורות וכלייזמרים בעיקר. 

השימוש במוזיקה הזכור לי ביותר הוא בסעודת האביונים כאשר סנדר מניח את מגש 

פתאום מתחילים האנשים לאכול במהירות כמו דגים בנהר את האוכל, וברקע  האוכל ואז

רועשים,  –צרימות ומוזיקה כואבת ומחרישת אוזניים. המוזיקה הזו הייתה מוזיקת החיים 

כואבים, מדכאים, מצמררים ולא נעימים בכלל. המוזיקה הזו עוררה פחד וסלידה בקרב 

 הם.הקהל וגרמה להם לצאת מאיזור הנוחות של
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ההצגה נגעה בי בכמה נקודות. תחילה, האהבה שעוטפת כמעט את רובנו בחיי היום יום 

לא פעם יצא לי להרגיש שאני מתאהב במישהי, אני היא חלק מרכזי מאוד בחיים שלנו. 

מניח שזוהי לא אותה רמת אהבה כמו שהייתה בין חנן ולאה, אמנם אני עדיין מצליח 

להבין את השניים, את התחושה של ההפרדה בעל כורחנו בין שני אוהבים ואת תחושת 

חרדית חוסר האונים שלהם. בנוסף, אני מרגיש שהביקורת שעברה על החברה הדתית 

במיוחד אבל בכללי על החברה האנושית ביחס לדת וחופש, גברים ונשים, אהבה ומשפחה 

 ועוד, נוגעים בי מאוד והייתי שמח לדבר על כל דבר ודבר. 

לסיכום, נהנתי מאוד מההצגה, אמנם היו חלקים שההצגה לא מאוד נשמה והייתה קצת 

בימתית הפקתית יש לי הרבה מה רדומה, עדיין נהנתי ממנה מאוד והרגשתי שגם מבחינה 

כמו שאנחנו סיימנו לפני כמה  –ללמוד וגם על בימוי ותפקידים שונים כחלק מהפקה 

 שבועות.

חיים מוות דיבוק


