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זמן. פלוציקה רוצה ללכת מחר לרבנות, בשש זניידוך מחפש כלה מסעירה אבל רוצה לישון כל ה
בבוקר, לפני כולם. חראבינו רוצה את פוליצקה. אויסטווינד רוצה את בולבה. זניידוך רוצה ולא רוצה 
את פוליצקה ואת בולבה. פוליצקה רוצה ולא רוצה את זניידוך ואולי גם את חראבינו. תאוות גדולות. 

 ונה לא יוצאת מההצגה הזאת.אהבות יוקדות. זוהמה ואינטריגה. אף חת

 

"כבר נרדמתי, למה לקלקל שינה? הלא את 

 קיימת, נכון? אז למה להדגיש?"

 



 מאוד מאוד מאוד מסוגנן!סגנון ההצגה: 

זניידוך מחפש כלה מסעירה אבל רוצה לישון כל הזמן. פלוציקה  תקציר העלילה:

רוצה את פוליצקה.  רוצה ללכת מחר לרבנות, בשש בבוקר, לפני כולם. חראבינו

אויסטווינד רוצה את בולבה. זניידוך רוצה ולא רוצה את פוליצקה ואת בולבה. פוליצקה 

רוצה ולא רוצה את זניידוך ואולי גם את חראבינו. תאוות גדולות. אהבות יוקדות. 

 )מתוך אתר ההצגה בגשר(. זוהמה ואינטריגה. אף חתונה לא יוצאת מההצגה הזאת

: חיים שלווים ורגועים אבל בודדים או חיים סוערים מה עדיף: הקונפליקט המרכזי

 וקשים אבל חיים של אהבה? 

קונפליקטים נוספים: רצונות גברים מול רצונות הנשים, עדיף לשמור על משהו  

למרות שכבר לא אוהבים אותו רק כדי שלא יהיה בידי מישהו אחר או לזרוק אותו 

 ולהתחרט אחר כך.

א משנה איזו אהבה תהיה לנו תמיד היא תימאס עלינו ונפסול ל הרעיון המרכזי: 

אותה בגלל דברים קטנים אבל כשמתרחקים מתחילים לקנא ולהתחרט, ולא תמיד יש 

הזדמנות שנייה. בנוסף, כולם חולמים על חתונה אבל אף אחד לא מוכן להקריב 

 מעצמו בשביל שזה יקרה.

דלתות. כמו כן, כמו  2גרם מדרגות אינסופי בעל  תפאורה:

ביאקיש ופופצ'ה המיטה תמיד במרכז וכל העלילה 

מתרחשת סביבה. התפאורה מספרת לנו שהחיים הם 

כמו מחזור של כישלונות שלא משנה באיזו דרך נבחר אף 

פעם לא נהיה באמת מאושרים, ואמנם לא טוב היות 

ר על הדברים האדם לבדו, אבל אנחנו גרועים בלשמו

שחשובים לנו וממשיכים לרדוף אחרי הזוהר והנוצץ והיפה 

 יותר ומפסידים את הכל. 

המיטה שמתחלף בה מזרן וכך מתבטאת הדירה החדשה 

נמצאת במרכז, משום שכל חיינו אנו רודפים אחרי זוגיות ואהבה וגם כי בסופו של 

מוצאים מיליון ואחת  דבר כולנו רוצים לישון ולנוח, ובמקום לעשות את זה אנחנו

 סיבות להתרוצץ ולהתלונן ולהרוס לעצמנו כל דבר טוב שאנחנו משיגים.



במת פרוסניום אינסופית, בתחילת ההצגה אנו רואים שתי דלתות  קונספציה:

שבינהן מחבר שביל, וכאשר המסך מורם אנו מגלים שזהו מקטע של גרם מדרגות 

ם תזמורת המלווה את ההצגה . מעל הבמה יש חלונות שמהם משקיפיללא סוף

במוזיקה ליצנית שמכוונת את הקהל לתחושות הבוז כלפי הדמויות העלובות 

שמוצגות. כל הדמויות נפגשות אחת עם השנייה או בחדרים או בגרם המדרגות, 

 ולמרות כל המפגשים כולם יוצאים בודדים על אותה המיטה.

התלבושות המאפיינות את  פאטתיות וטיפוסיות מאוד. בולטות במיוחד תלבושות:

חראבינו עם המכנסון מיני שמבליט לו את כל אזור החלציים, תלבושת של זניידוך 

שהיא מקטינה אותו אפילו יותר ומסרבלת אותו, ותלבושות הנשים שנעות בין 

 פיג'מות לתלבושות מושכות ומיניות.

מות שרומזים דמויות חנוך לויניות מובהקות, טיפוסים הזויים עם ש עבודת השחקן:

יקה, ואויסטווינד שטרם הבנתי -יידון, פלוצ-בה, ז)י(נ-בינו, בול)בול(-לרפש וגועל )חרא

את משמעות שמו אבל אני מניח שמצטרף לשאר השמות...(. הדמויות היו קיצוניות 

מאוד, כל אחד היה עם טונציה שנתנה הבנה על הדמות שעומדת מולנו. הרצון הכולל 

והמעצור של כולם הוא כל אחד בעצמו וכל אחד היה מעצור  –של כולם הוא אהבה 

 גם של האחר. 

אין לו מקום קבוע, הוא נודד ומחפש לו אהבה  –לזניידון הייתה מזוודה  אביזרים:

ומיטה לישון בה, וכשמוצא מיטה הוא לא מצליח לישון בה כי האישה מפריעה לו. כמו 

כולם מחפשים מיטה,  –ית כן, המיטה במרכז הסצנה מחדדת את האמירה המרכז

 עוד לפני שהם מחפשים אהבה...

התזמורת המגוחכת שליוותה את כל התמונות הכניסה לאווירה קרקסית  :מוזיקה

וקומית. כל השירים עם המילים הנמוכות והתוכן הרדוד בשילוב עם המוזיקה 

האופיינית לאווירה ששררה במחזה יצרו שירה מצחיקה ופתטית שגם מעט צובטת 

ב. בנוסף, גם בחיים שלנו ברגעים מסויימים אנחנו יכולים לדמיין לנו את אותה בל

תזמורת שהופכת אותנו לפתטיים ועלובים, ומדגישה את ההגזמה שלנו בחיים, את 

 חוסר המשמעות ואת ה"טרגדיה" הקורעת מצחוק שבה אנו חיים.



שיצרו אווירה התאורה הייתה מסוגנת מאוד, צבעים בעיקר כחולים ואדומים  תאורה:

סגולה ורומנטית. התאורה השתנתה בהתאם לאווירה שהייתה בסצנה. בנוסף, 

כאשר זניידוך הלך סחור וסחור במדרגות כל פעם הואר מקטע אחר של גרם 

 המדרגות ונתן דגש על הליכתו חסרת המשמעות של זדיינוך. 

זניידוך, ולאחר המחזה היה מאוד פיזי. פלוציקה ניסתה להחזיק בכוח את  מיזנסצינה:

שהוא הלך והגיע חראבינו היא דחתה אותו והוציאה אותו מביתה. כשזניידוך הגיע אל 

בולבה היא דחפה לו אצבעות לרקטום ועברה את גבולות הנורמה של מגע בין שני 

זרים. ובכלל, המושג זרים מעורער מאוד במחזה שכן ממפגש של כמה שניות 

לעתיד משותף, למרות הריחוק והניקור  מתפרצת "אהבה" מלאת תשוקה וכמיהה

 החברתי ששורר מחוץ לדירה. 

לרוב לא הייתה יציאה מבמת הפרוסניום ולא הייתה שבירה של יחסי במה קהל: 

הקיר הרביעי למעט כמה חלקים בהם זניידוך דיבר אל הקהל ועירב אותו בתוך כל 

ששורר על הבמה. הוא הכליל אותנו בתוך משפחת היצורים רודפי האהבה  הבאלגן

והעלובים שלא מצליחים להשיג חיי אהבה בריאים ומשגשגים, ובכך הוכיח שמה 

 שאנו רואים מולנו אמנם מוגזם ומוקצן, אך לא שונה בהרבה מהמציאות.

 

חיינו, לסיכום, הצגה נפלאה וכיפית שמעוררת מחשבות רבות על מהות האהבה ב

וכמובן חנוך לוין בשיתוף תיאטרון גשר שמכניסים לאגדה שבה הגיבורים עלובים 

כמה מצחיק ככה עצוב וכמה  -ומוזרים, ובכל אחד מהם ניתן למצוא חלק מעצמנו 

 עצוב ככה נכון...


