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בכל מסעותיי צפיתי במחזה הזה 
רק פעמיים, בשתיהן נפקחו עיניי 
להבין שני מרכיבים חשובים של 
המחזה: "הקומדיה והטרגדיה של 
היא  יוליה  וכי  ויוליה"...  רומיאו 
המניע  הציר  המרכזית,  הדמות 
ומקור האנרגיה של העלילה. את 
שמחתי  האלה  ההיבטים  שני 
לשוב ולפגוש בהצגתו של נועם 
המרכיב  את  בקאמרי.  שמואל 
הדואלי בעלילה מדגיש התרגום 
העשיר של אלי ביז'אווי שהצליח 
בין שפת  למצוא את החיבורים 
פיוט של העברית החיה והבהירה 
לשפת רחוב, לכאורה, שחושפת 
פרחחית,  בשנינות  יופייה  את 
ובירידה  מהוקצע,  בתקתוק 

מבריקה אל מתחת לחגורה.

עיצובה של יוליה כבת 14 מאפשר 
לשקספיר להציגה כנערה, אהובה, 
המרקם  איש... את  ואשת  כלה 
הבמאי  אימצו  הזה  המורכב 
שהייתה  תגר,  נלי  והשחקנית 
מרתקת בכל שלב של התפתחותה 
יוליה.  התעוררותה הנשית,  של 
מלאכת  היא  בנשף  הראשונית, 
מחשבת עדינה... בהמשך היא יפה 
וזוהרת ברוך הנשי הבוגר לאחר 
חווה,  ליל האהבה היחיד שהיא 
"מתבגרת" הלאה במשחק  תגר 
עתיר בקשת גוונים ורגשות. את 
ההישג הזה משלים בסערה גדולה 

שפירא  דן  של  הגדול  משחקו 
כרומיאו. הוא מעצב את התנודות, 
את מצבי הרוח, את ההתלהבות 
ואחר  השנינות,  את  הילדותית, 
האהבה,  אל  הפתחותו  את  כך 
בכל תנועה של גופו. הוא מיטיב 
במיוחד לגלם את טירוף החושים, 
ובמנעד קולי מרשים הוא משורר 
גוף  של  הגדולה  התשוקה  את 
ונפש העוברים מין צונאמי רגשי.

להקת שחקנים מושלמת

את  מוליכות  הקפולטים  מצד 
קמבוס  רוזינה  המשחק  מצעד 
המפליאה להיות אומנת נודניקית 
שוורצה  פון  ושרה  נלאית  בלתי 
של  אמה  דמות  את  שהופכת 
אריה   ... אמיתית  לפנינה  יוליה 
מוסקונה משכנע כאביה המאפיונר 
של יוליה ומרגש במיוחד בתמונת 
לבינה,  בינו  הרצונות  התנגשות 
גבריות  מבליט  נייטס  נדב 
זוהר-מאיר  זיו  כטיבלט,  בוטה 
ועירד  התחמן,  כפאריס  מדויק 
כפיטר.  כסכין  חד  רובינשטיין 

מי  רומיאו,  של  מונטגיו  בבית 
הם  המשפחה  את  שמוליכים 
של  כאביו  וזועף  סר  מנקי,  ניר 
רומיאו, הילה סורג'ון-פישר כאמו, 
הדוד  כבן  מוסרי,  עידו  ובעיקר 
הנאמן בנווליו, יואב לוי כמרקוציו, 
ומורן קל כאברם הצעיר. שלושתם 
ומצליחים  רהוטים  מצויינים, 
ליצור חבורה הומוגנית, שיש בה 
נגיעה הומו-ארוטית קלה בחיזורי 

החברות עם רומיאו.

מחוץ לשני המחנות: הנזיר לורנצו, 
במשחקם הנרגש של יוסי קאנץ 
ויובל זמיר המחליף אותו, הרוקח 
המוכר לרומיאו את הרעל )מורן 
קל(, והנסיך מושל ורונה בגילומו 
אגוזי.  שי  של  והמדויק  הקר 

יוצר תזזית  והארוך  האולם הצר 
נמרצת, בלתי פוסקת, בין הקטבים 
שעיצב יפה זאב לוי. ההתרוצצות 
הזאת, וגם השימוש בקירות לאורך 
היושבים  את  מאלצים  האולם 
באולם להסתובב על כיסאותיהם  
בקצב מוגבר, ולא תמיד לטובתם. 
עניינים  כמה  עוד  למנות  אפשר 
כך  למקם  מההחלטה  הנובעים 
את ההצגה, אך בעיקרו של דבר 
הם נטמעים במהלך המרשים של 
הבימוי, ששותפים לו גם קרן גרנק, 
מעצבת התאורה המצוינת, אייל 
וייס שכתב מוזיקה מקורית, נגה 
יתומי שהפיקה דיבור רהוט,  ואביה 
בש שעיצבה תלבושות מרשימות.

את ההצגה הזאת ראיתי פעמיים. 
לראשונה, בשולי התנהלותה סביב 
הקביים של דן שפירא. לא כתבתי 
אז מהטעם הפשוט שהיה לי ברור 
שזו הייתה הצגה כושלת, שאסור 
היה להריץ אותה אחרי הפציעה. 
השבוע  בסוף  אותה  כשראיתי 
קיבלתי לכך את ההוכחה. בהצגה 
הנכונה, ה"מקורית", של הבמאי 
משחקם  ובמלוא  שמואל,  נועם 
ודן שפירא,  נלי תגר  הנפלא של 
למימוש  זוכים  הרעיונות  כל 
ולביטוי מדויק, ואפילו הסתייגויות 
להתקבל  יכולות  מסוימות 
עניין  זה  ואין  ובהערכה.  בהבנה 
פעוט שאיכותה של הצגה גוברת 
ואלה מתקבלות  על חולשותיה, 

כחלק מהותי להצלחתה.
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של התיאטרון הקאמרי: הצגה 

נפלאה שיש בה רגעים רבים יותר 

מהנראה לעין.
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רומיאו ויוליה


