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המופע של שני שגב-מנשרי :מצאה תשובה
איך גננת דתייה מתמודדת עם חורבן בית שלישי ,למה צריך
להקיז כל כך הרבה דם כדי לעשות ילדים ,ומה זה לעזאזל
שלשלון? לשני שגב־מנשרי ,מתנחלת לשעבר שמתה להיכנס
להיריון ,הפתרונים
יריב פלג
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שתף

אחד הדברים הקשים ביותר לאמן ,ולסטנדאפיסט במיוחד ,הוא להופיע בפני
קהל מועט .הקרבה הפיזית ,קשר העין האינטימי ,מיעוט הצחוקים וכו' מקשים.
עם זאת ,כל אלה יכולים להפוך גם ליתרונות אם משתמשים בהם נכון .זה בדיוק
מה שעשתה שני שגב־מנשרי בהופעתה באולם הקטנטן של תיאטרון הסימטה
ביפו ,שבה נכחו כעשרה אנשים שרובם ,אם הבנתי נכון ,מכירים אותה אישית.
היא פותחת בהצהרה שמנשרי זה בעצם מון־שרי ,רק בפרסית ,ועוברת לסיפור
חייה הכולל התבגרות בהתנחלות ,לימודי משחק ,עבודה עם ילדים ,נישואים
והכנה להיריון ועוד ועוד .תוך כדי ,ואלה הם הרגעים החזקים יותר במופע ,היא
מחקה דמויות משמעותיות בחייה כמו למשל המורה למשחק )בלי שמות,(...
שהוא בעצם פנטומימאי שמעביר סמסטר אחרי סמסטר בללמד את הסטודנטים
המסכנים שלו כיצד יש לאחוז בכדור ב"כאילו" ,ואז מתקדם לאחיזה
הפנטומימאית הנכונה במקל ובלבנת בניין.
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מקריאה לילדי הגן את הסיפור "האריה שאהב תותה" .שגב־מנשרי )צילום :אסף בלאו(
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החודש
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כבר בדקתם את
המבצע החודשי?
שווה לברר הנחות,
הטבות ומבצעים
סטירה לקונה כי
התעכבה באריזת
הקניות

 33תגובות
דהרי נגד הערך
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 27תגובות
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 14תגובות

לאחר שהתייאשה ממגמת התיאטרון ,פרשה שגב־מנשרי לתיאטרון הקהילתי,
שם פגשה לראשונה בחייה את המושג "עבודה עם ילדים" ,שהיא מתארת
במילה אחת — נזלת .החיקוי של ילד הנזלת ,אותו יצור דביק הניגש למורה
לתיאטרון ומנגב עליה את כל מרכולתו ,הוא אחד מרגעי השיא במופע וכולל
חדירה גרוטסקית ומצחיקה למחלקה הרפואית הידועה "אף־אוזן־גרון".
גם את העבר וההווה המתנחלי שלה לא מסתירה שגב־מנשרי מהקהל ,ואפשר
לומר שכשמישהי "מבפנים" צוחקת על עצמה ועל סביבתה ,במיוחד כשמדובר
בציבור כזה ,התוצאה סאטירית ומצחיקה .כך למשל אנחנו מתוודעים למושג
"שלשלון" ,המתאר בגד נשי דק בעל שרוולים ארוכים ,שנועד להצניע איברים
אך ורק בתחומי הקו הירוק .את התווית שבה כתוב כמה עלה אותו שלשלון
תולשת שגב־מנשרי תוך שהיא נאנחת "אוי ,תג מחיר"...
לאחר מכן היא מתארת את עבודתה בגני הילדים עם פדואל ,חננאל ,יפתחאל
או בקיצור "כל האלים" ,ואת הגננת ,שלה שני מצבי צבירה — היריון או חופשת
לידה .אותה גננת ,אם לעשרה פלוס ,נמצאת בעייפות תמידית ,לא זוכרת את
שמות הילדים ,קוראת לכולם צדיק ומתעקשת לא להרים את הקול )שלא יפריע
לתנומה( גם אם הצדיקים הקטנים מאיימים להחריב את בית המקדש בפעם
השלישית.
לקראת סיום ההופעה מספרת שגב־מנשרי איך הלכה בעקבותִאמה ההונגרייה
והתחתנה גם היא עם בחור פרסי .חיקוי השיחה בין האם בעלת האופי
המאופק ,ש"גאה" בחתונת הבת ,לשכנתה המרוקאית ,שאת אופייה אפשר
להגדיר בביטוי הידוע "קולולולולווו" )כששגב־מנשרי מקפצת במהירות בין
הדמויות( ,הוא רגע של ביצוע קומי משובח ומצחיק עד דמעות.
הקטע האחרון במופע מוקדש לרצון הכל־נשי להיות בהיריון ולהכנות לקראתו.
אצל דתיות כוללות ההכנות הללו כניסה למקווה אחרי הכלה ונסיעות לקברי
צדיקים ,ואילו אצל
החילוניות מדובר
בהרמות רגליים מוזרות
אחרי סקס ובהליכה
לבדיקות גנטיות
פולשניות והקזת דם
בכמות הגורמת ליצור
פצפון כמו שגב־מנשרי
לאבד את ההכרה
פעמיים .מרוב רצון להיות
הרה ,התחילה
שגב־מנשרי להקריא
לילדי הגן שבו היא
עובדת את הסיפור
"האריה שאהב תותה",
ובאופן כללי אפילו גבר
ממוצע כמוני יכול להבין
איך מצב הצבירה "לפני היריון" יכול להעביר על דעתו כל אדם שפוי.
אחרי המופע — שביים אסף בלאו ויש לומר שאינו אחיד ברמתו עדיין וסובל
מעליות ומורדות הן ברמת הפאנצ'ים ,הן ברמת הזרימה והקצב שאינם מהודקים
כמו ש"צריך" והן בשל העובדה ששגב־מנשרי נעזרת בדפים במשך רגעים
ארוכים — אני מרגיש שגם אני מכיר את הסטנדאפיסטית הקטנטנה־גדולה הזו
)מטר וחצי על עקבים( באופן אישי.
* הטוב :החיקויים והדמויות * הרע :קצב וזרימה * המכוער :ילד עם נזלת
שני שגב־מנשרי" ,צחוק זה עניין רציני" ,תיאטרון הסימטה 80 .2.11 ,שקל
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