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להקשיב ולהיות סובלני
ומאפשר לעשות שינוי
אמיתי" .בלאו

מבט אחר

שחקן קבוצתי
עם תואר שני בתיאטרון קהילתי וחלום אבוד לשחק בעצמו ולכבוש את הבמות מביים אסף בלאו ) (31קבוצות שחקנים
בעלי פיגור שכלי ,אסירים ,נערים בסיכון וניצולי שואה | בימים אלה הוא מעלה על במת צוותא קברט קומי עם קשישים
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אסף בלאו ) (31רצה להיות על הבמה .בפרונט ,מק־
דימה ,לזכות בתשואות ובאהבה של הקהל .זה הצליח.
הוא באמת על הבמה ,אבל מפנה אותה כשהאורות
כבים לכוכבים שיתפסו את הפרונט ,אלה שיזכו למ־
חיאות הכפיים ולאהבת הקהל .הבמה הספציפית
שהוא הולך עליה הלוך וחזור היא הבמה של צוותא,
שבה מציגה הקבוצה שאותה הוא מדריך קברט קומי,
"יוצאים מהבוידם".
קבוצה? מדריך? נו ,לחלומות יש לפעמים דרכים
משונות להתגשם .בלאו הוא במאי אבל במאי קהילתי.
את ההצגות שהוא מביים לא רואים בהבימה או בקא־
מרי .ועכשיו הוא עובד עם "אנסמבל שמוניסטים" —
שחקנים חובבים שהצעירה ביותר היא בת  72והמבו־
גר בן .93
"להבדיל מקבוצות קשישים אחרות שאיתן אני
עובד זאת קבוצה צעירה ברוחה .הם תמיד מסתכלים
על חצי הכוס המלאה ,הם אלה שהחליטו להעלות את
עניין הסקס בהצגה .איפה שמעת פעם קשישים מדב־
רים על סקס בפתיחות כזאת?" ,אומר בלאו.

דציבל אחד גבוה
את בלאו ואת חברי הקבוצה התוססת פגשתי בחדר
החזרות שלהם בבית הגמלאי בגבעתיים .האנרגיות
בחדר היו גבוהות ואני בטוח שלא היו מביישות אפילו
את כוכבי "מותק של פסטיבל".
בלאו מתנצל שלא כל השחקנים נמצאים בגלל
אילוצי בדיקות רפואיות ,ומיד מתפתחת קטטה קלה
בין שאר השחקנים מי יגלם את התפקידים החסרים.
שנייה לפני שהטונים עולים בדציבל אחד גבוה מדי,
בלאו חותך באסרטיביות ומודיע שהוא יגלם את הת־
פקידים החסרים בעצמו .החברים משתתקים ,כל אחד
תופס את מקומו ,ריכוז קל ,המוזיקה עולה ומתחי־
לים.
באופן מפתיע ,ההצגה שעליה עבדו חברי האנסמ־
בל החובבנים במהלך חצי שנה דווקא די קולחת ומ־
שעשעת .אמנם פה ושם השחקנים קצת מתבלבלים
בשורות שלהם ,ומדי פעם גם בכניסות וביציאות מה־
במה ,אבל כל זה בטל בשישים לעומת החן והאותנ־
טיות של המערכונים שעוסקים בנושאים מחיי היום
יום שלהם :זִ קנה ,שכחה ,בלבול ,ילדים ,נכדים ,נינים,
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עובדים זרים ,מודרניזציה ,אלימות וכאמור דייטים
וסקס .כך למשל ,לאורך ההצגה יושבים על הבמה
שלושה שחקנים קשישים ויורים בדיחות מקאבריות
בסגנון "מה עושים קשישים שרוצים למות בשקט?
מתים בין שתיים לארבע".
מערכון אחר מתאר סיטואציה שבה נכדה מבקרת
את הסבתא שלה שלא מבינה מילה מהסלנג המוזר שה־
נכדה שלה מדברת ,קשישה אחרת שמתכוננת לפגישה
עם הרופא שלה כאילו היא מתכוננת לדייט ,ולסיום
סיומת נאמבר סוער על רקע השיר Single Ladies
של ביונסה.
מאיפה הגיע הרעיון להעלות קברט קומי שעו־
סק בזקנה?
"מהשחקנים עצמם .למעשה זאת ההצגה הש־
נייה שאנו יוצרים יחד .כל חברי הקבוצה הם ניצולי
שואה ,ובשנה שעברה העלינו הצגה בשם 'קליפות',
שבה חשפו השחקנים את הזיכרונות הקשים שלהם
מהשואה' .קליפות' זכתה להצלחה רבה ,הופענו בר־
חבי הארץ ,והשיא היה כאשר חברי האנסמבל הוזמנו
להדליק נרות בטקס יום השואה בגבעתיים.
"אחרי שסיימנו את 'קליפות' הוצע לי להמשיך
לעבוד עם החבורה על פרויקט אחר .חשבתי שאולי
אעלה איתם סצנות מתוך המחזה 'מבקר המדינה' של
גוגול .קבענו חזרה ליום בשבוע בשעה מסוימת ,אבל
הם תמיד היו מגיעים שעה לפני החזרה ,יושבים יחד
מחוץ לחדר החזרות ,שותים קפה ,צוחקים ,מספרים
סיפורים ובדיחות ואז קלטתי את הפוטנציאל.
"בהתחלה חשבנו שנעלה ערב בדיחות וסיפורים,
אבל תוך כדי עבודה הבנתי שאפשר להכניס סצנות,
מערכונים ,שירים וריקודים .בקיצור ,קברט קומי.
הדבר המדהים בתהליך העבודה היה שברגע שבי־
קשתי מהם להביא חומרים ,הם הציפו אותי בטקס־
טים שהם ליקטו ועיבדו ואפילו כתבו בעצמם .הקושי
הגדול היה דווקא לסגור איתם לוח חזרות ,היום יום
של האנשים הללו עמוס מאוד .הם דואגים למשפחות
שלהם הרבה יותר מאשר לעצמם".

שאלה של סטודנט
בלאו גדל בנצרת עילית ומאז כיתה ב' חלם להיות
שחקן .בלאו" :בבית הספר שלמדתי בו הייתה מזכירה
בשם בת שבע נוימן שחלמה להיות שחקנית .במקום
זה היא פתחה חוג לתיאטרון .באותו חוג למדה איתי
גם הזמרת איה כורם .שם נדבקתי בחיידק ,שליווה

אותי שנים ארוכות .אחרי הצבא התלבטתי בין לימו־
די תיאטרון באוניברסיטה לבין לימודים בבית הספר
למשחק בבית צבי ,אבל מכיוון שאני מגיע ממשפחה
של הייטק ,הכרעתי לטובת האוניברסיטה והתואר.
"כבר בשנה הראשונה החלום הגדול שלי להיות
שחקן התנפץ כשהסתכסכתי עם הבמאית והמו־
רה לתיאטרון נולה צ'לטון .חזרתי ממילואים בדיוק
כדי לצפות יחד עם כל הכיתה בהצגה 'זמן אמת' מאת
יהושע סובול שצ'לטון ביימה בהבימה .במרכז המחזה
עמדה דמות של קצין צעיר שמתלבט בשאלות מוס־
ריות .בתום ההצגה שאלתי את צ'לטון וסובול אם לא
נמאס כבר לראות הצגות על הצבא .השאלה הייתה
שאלה תמימה של סטודנט צעיר אבל צ'לטון כנראה
נפגעה .התנצלתי וניסיתי ליישר את ההדורים ,אבל
כבר לא הצלחנו להחזיר את היחסים לפסים נינוחים.
"זה היה הטריגר והחלטתי שאני לא רוצה להמ־
שיך ללמוד בחוג הזה .ככה מצאתי את עצמי בחוג
לתיאטרון קהילתי .בסופו של דבר זאת לא הייתה מכה
כל כך כואבת .במהלך השנים שבהן למדתי תיאטרון
קהילתי פשוט עברתי תהליך נפשי עמוק שניקה אותי
מהמשקעים הללו .כיום בסוף כל פרויקט שאני מסיים
יש מחיאות כפיים לשחקנים ,אבל אני יודע שחלק
ממחיאות הכפיים האלה הן גם בשבילי".
בלאו ,בוגר תואר שני בתיאטרון קהילתי ,מתגו־
רר היום בשכונת התקווה ועיקר עבודתו מתרכזת עם
אוכלוסיות חלשות ,בעלי פיגור שכלי ,אסירים ,נע־
רים ונערות בסיכון ,קשישים וניצולי שואה ,אבל הוא
לוטש עיניים גם לכיוון תיאטרון הפרינג' וכבר הספיק
לביים את השחקנית עירית נתן בנדק בהצגה "בומ־
פס והופ" שעולה גם היא בצוותא .גם התיאטרון המ־
קצועי בתכנון.
מה הדבר הכי חשוב שאתה לוקח מהעבודה
שלך?
"אמנם לא הגעתי ללימודי התיאטרון הקהילתי
מתוך תפיסה אידיאולוגית אבל אני מאוד אוהב את
מה שאני עושה .למדתי שדרך התיאטרון כאלגוריה
לחברה אפשר להגיע לשיח אחר .התיאטרון מלמד
להקשיב ולהיות סובלני ומאפשר לעשות שינוי.
"אין דבר יותר יפה מאשר לראות איך בתוך קבו־
צה שמתחילה לעבוד יחד יש אנשים שבהתחלה לא
מסוגלים אפילו לדבר ותוך כדי תהליך הם נפתחים
כמו פרחים ,ולאט לאט מוצאים את המקום ואת הקול
שלהם .בשבילי מספיק שבכל פרויקט אצליח לגעת
בבן אדם אחד ועשיתי את העבודה שלי".

