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ביקורת תאטרון. שי בר יעקב. ההצגה
עפ"י "רודף העפיפונים" בתאטרון גשר.

כותרת:

מולי שפירא : עכשיו אנחנו לביקורת תיאטרון. שי בר יעקב שלום

לך.

שי בר יעקב : בוקר טוב מולי.

מולי שפירא : מבקר גם שלנו וגם של ידיעות. ואתה ראית לפי

הביקורת שלך הצגה מופלאה בתיאטרון גשר, שאני, זה תיאטרון

יוצא מן הכלל, זה תיאטרון שתמיד לוקח על עצמו אתגרים

גדולים ובחלק גדול מהמקרים גם עומד בהם בכבוד, של יצירות

ספרותיות, זה על פי "רודף העפיפונים", ספר נפלא שאני קראתי

אותו בארבע שעות של לילה, לא יכולתי להפסיק פשוט לקרוא

אותו, ספר של כמה מאות עמודים. ואני עכשיו חיכיתי לביקורת,

לא יודע מה, מה קורה עם זה? אז בוא, קודם כל את הסיפור

של "רודף העפיפונים" ואחר כך על ההצגה.

שי בר יעקב : טוב, למי שלא מכיר, כי בכל זאת ספר שהיה רב
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מכר בינלאומי בשעתו.

מולי שפירא : מה זה רב מכר? לא היה מי שלא קרא אותו אז.

שי בר יעקב : לא היה מי ש... אבל בכל זאת...

מולי שפירא : מי שיודע לקרוא.

שי בר יעקב : יש עוד כמה כאלה שלא קוראים ספרים, אתה

יודע מולי בימינו.

מולי שפירא : כן.

שי בר יעקב : אז בכל זאת בשבילם...

מולי שפירא : אבל זה היה עוד, הספר נכתב עוד לפני "האח

הגדול", אז קראו ספרים. אוקיי, דבר דבר.

שי בר יעקב : כן. אז באמת הספר הוא, אני חושב שהוא הצליח

כל כך כי הוא גם מספר סיפור התבגרות מרגש חזק, מלא

קונפליקטים באמת של גיל ההתבגרות ולאחר מכן האשמה של בן

אדם שכבר התבגר, אבל חי את המאבקים האלה בתוך התרבות

האפגנית המסורתית שרובנו לא מכירים אותה.

מולי שפירא : כן. זה קורה באפגניסטן.

שי בר יעקב : הסיפור של חאלד חוסייני שבעצמו היה מהגר

אפגני שהגיע לארה"ב.

מולי שפירא : כן, שם הוא למד, נעשה רופא.

שי בר יעקב : נעשה רופא, אבל המשיך לכתוב והספר הזה פשוט

הקפיץ אותו פתאום לעמודי רב המכר של הספרות. זה סיפור
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בעצם על נער שגדל בקאבול של שנות השבעים עם משרת שהוא

גם בעצם חברו הכי טוב, שהם גדלים ביחד. ויש שם גם סוד

ביחסים ביניהם, אבל לא ניכנס לזה. אבל בעצם הוא מרגיש

באיזה שהוא שלב שהוא בגד בחבר הזה. הוא לא באמת הגן עליו

בשעת צרה.

מולי שפירא : מה קרה שמה? זה החיים האיומים באפגניסטן.

שי בר יעקב : יש סיפורים קשים על... ובתוך זה גם דברים

יפהפיים על תחרות העפיפונים השנתית של קאבול וכל מיני

דברים.

מולי שפירא : שמה היא נותנת? ניחוח וצבע.

שי בר יעקב : צבע מיוחד של התרבות הזאת שכנראה היא כבר

לא תהיה אותו דבר, כי מאז כבר באו הפלישה הרוסית והטאליבן

וכל מה שקרה באפגניסטן בשלושים השנים או ארבעים שנה

האחרונות.

מולי שפירא : אז רגשי האשמה של מה?

שי בר יעקב : רגשי האשמה האלה בעצם רודפים אותו עד

שבעצם קרוב...

מולי שפירא : על מה? על מה? על זה שהוא לא עזר לו לצאת

משם?

שי בר יעקב : הוא לא חילץ אותו ממצב קשה נקרא לו ככה,

שבעצם הוא היה האחראי שהוא נכנס אליו, מן סיפור כזה.
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ובסופו של דבר הוא אחרי שנים רבות יחזור לאפגניסטן כדי

בעצם לנסות להציל את הבן של אותו משרת, שבעצם הוא חב לו

את החוב הזה, החוב המוסרי שהוא מרגיש כלפי האבא שלו. וכל

הסיפור הזה.

מולי שפירא : והוא מצליח? אתה לא מגלה.

שי בר יעקב : צריך ללכת להצגה. אבל אני חושב שיותר חשוב

זה ההצגה עצמה לוכדת באמת את האפוס הגדול הזה, מצליחה

להביא אותה לבמה בצורה רבת דמיון, בצורה יפהפיה, עם עבודה

נהדרת של שחקנים ובמאי נועם שמואל, שעושה כאן יופי של

עבודה בלבנות את האנסמבל הזה עם צירוף של שחקנים ותיקים

כמו דורון תבורי, עם שחקנים צעירים כמו אבי אזולאי, יולי סקר

והלל קפון וכולם עושים שם באמת עבודה מכל הלב. הצגה

מרגשת ביותר.

מולי שפירא : אתה לא יודע כמה אני שמח, א' שההצגה מוצלחת,

גשר ממשיך ללכת על אתגרים ולפעמים להוציא תוצאות נוספות

ותיאטרון באמת חשוב. אבל אני בעיקר שמח כמו אב על הצלחת

בנו או בתו, זה על נועם שמואל שגדל כאן במחלקת התרבות של

התחנה הזאת, היה כתב מצטיין, אינטליגנטי. מגיל 12 הוא עבר

נדמה לי מאשדוד לתל אביב כדי ללמוד בתלמה ילין, חי פה לבד,

נסע לאנגליה ובתחילת הדרך עשו לו כל מיני בעיות וסוף סוף

הוא מוכיח את הכישרון הגדול שאני תמיד ידעתי שיש בו. באמת.
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יופי. אני כל כך שמח על זה ושעכשיו הוא קיבל את... לפי מה

שאתה אומר את המקום הראוי לו כאחד מהבמאים הטובים שלנו.

אתה יודע אצלנו הוא היה עושה תפקידים מיוחדים, זאת אומרת

אם היינו צריכים להיכנס, להכניס מיקרופון סמוי שהברנז'ה לא

רצתה שתיכנס ל... אז נועם שמואלי היה עושה את זה בשכלו,

ביכולת הטכנית שלו ואני זוכר פעם אחת היתה הצגה של

תלמידים והמורות הפריעו יותר מהתלמידים, זה אתה יודע,

תיאטרון מדברים צועקים, זה... ונועם שמואל הביא את כל

הקולות והופעלו עליו ועליי לחצים לא לשדר את זה, משרד

החינוך ולא עזר להם כלום ומזה אולי השתנה הענין של שקט,

ללמד מה זה שקט בתיאטרון ולהכין את הילדים להצגה לפני

שהם באים.

שי בר יעקב : אז אני מקווה מאוד שמערכת החינוך תאמץ עכשיו

את ההצגה שהוא ביים ותיקח את כל התלמידים לראות אותה כי

היא באמת הצגה מרגשת ויוצאת מן הכלל.

מולי שפירא : טוב, תשמע, המלצה כזאת חמה שלך אני כבר לא

שמעתי באמת הרבה זמן, למרות שאתה בדרך כלל מאוד אוהב

תיאטרון ואני אבוא לראות את ההצגה הזאת, מאוד מאוד חשוב

לי לראות אותה. תודה שי בר יעקב.

שי בר יעקב : בבקשה.
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