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על הספר " -מסביב לעולם ב 80-יום"

סיפרו הקלאסי של הסופר הצרפתי ז'ול וורן ,יצא
לאור ב 1872-וכבש את ליבותיהם של רבבות
קוראים מסביב לעולם .הרפתקאותיהם של
הג'נטלמן הבריטי פילְ יַ אס פֹוג ועוזרו האישי
הצרפתי פספרטו ,שצריכים להקיף את העולם
ב 80-יום ,פורסמו תחילה בהמשכים בעיתון
ותקצירים מן העלילה נשלחו באמצעות הטלגרף
לכל רחבי תבל .כך הפך המסע שתיאר וורן פופולרי
בקנה מידה עולמי בה בעת באירופה ,אמריקה
ואסיה .סוד קיסמו של הסיפור ,טמון בכך ש-וורן,
חסיד גדול של הטכנולוגיה ,וכמעט "חוזה" בכל
הנוגע להתפתחויות העולם (כתב על צוללות
וחלליות לפני שהומצאו) ,השתמש בעלילת הספר
במרבית אמצעי התחבורה שהתפתחו באותם ימים .הוא בעצם פקח את
עיניהם של אנשים רבים ,לגבי הדרך שבה השתנה העולם ,ואת האפשרויות
אשר נפתחו לפניהם ,בלא ששמו לב לדבר לפני כן .הספר מומלץ לקריאה
ביצירות הספרות של משרד החינוך.

על הסופר  -ז'ול וורן

ז'ול וורן נולד ב 8-לפברואר 1928 ,בעיר נאנט
שבצרפת .בילדותו גר עם משפחתו על אי
בנהר הלוואר והבדידות שם חיזקה את דמיונו.
בבגרותו נסע לפריז כדי ללמוד משפטים ,אך עד
מהרה גילה את כישרונו הגדול :כתיבת סיפורי
מסעות והרפתקאות ,שהכנה מדעית וגיאוגרפית
מפורטת העניקו להם אמינות .ספריו המצליחים
כללו את "מסע לבטן האדמה" (" ,)1864מהארץ
לירח" (" ,)1865עשרים אלף מיל מתחת למים"
( )1869ו"מסביב לעולם בשמונים יום" (.)1872
בדמיונו העשיר הוא חזה את התפתחות הרעיונות
המדעיים והטכנולוגיים שהיו בראשית דרכם
ואת השפעתם על בני האדם .כאמור ,הוא כתב על צוללות וחלליות לפני
שהומצאו ,ואפילו הזכיר באחד מספריו המצאה המזכירה את הטלוויזיה של
ימינו.

על המחזה " -מסביב לעולם ב 80-יום"
בעיבוד החדש לספרו הקלאסי של ז'ול וורן ,פספרטו ,ילד יתום מלא חיים,
מקווה למצוא עבודה ובית כעוזר אישי אצל האדון פיליאס פוג ,ג'נטלמן
קפדן הסולד מחברת בני האדם .פספרטו מצטרף אל אדון פוג למסע
סביב העולם ,עליהם להשלים את המסע ב 80 -יום ,או שפוג יאבד את הונו.
בדרך מחכה להם פיקס הבלש שנשלח לחבל במשימתם ,ויחד עם בתו
המפונקת שרלוט יעשו הכל כדי למנוע מהם להצליח .בעוד המבוגרים
עסוקים בלהשיג את מטרתם ותו לא ,הילדים היריבים לומדים להכיר זה את
זה ומזכירים להוריהם כי הדבר החשוב ביותר אינו הכסף ,אלא המשפחה
והסובבים אותך .פספרטו ילד הרחוב שאינו יודע קרוא וכתוב ,מוכיח לעצמו
ולאחרים כי לכל אחד יש את הכוח המיוחד שלו ,שיפרח אם רק יאמינו בו.
בסיפור מסע הרפתקני ,מותח ומצחיק ,ההצגה בוחנת יחסי הורים-ילדים,
דעות קדומות ,וסדרי חשיבות בחיים.

דבר המחזאים  -יובל ברגר ויעל טילמן

לא פשוט לקחת ספר בן מאות עמודים ,ולעבד אותו להצגת תיאטרון באורך
של שעה .ספריו של ז'ול וורן מלאים בהרפתקאות ורעיונות חדשניים לזמנו,
אך כשקראנו אותם ,בלטה מעל הכל אמונתו ברוח האדם .ב"מסביב לעולם",
נפגשים שני הפכים גמורים  -אדון פוג חמור הסבר והקפדן ,ופספרטו  -עוזרו
האישי הבדחן ואוהב החיים .בעזרת הידע וההשכלה של האדון ,היצירתיות
והדמיון של עוזרו האישי הם מצליחים לעשות את הבלתי אפשרי ,ולסיים את
מסעם בהצלחה .האדון הנוזף ללא הרף בעוזרו האישי שעשע אותנו ,אך גם
הזכיר לנו את הרגעים בהם אנו מצפים מילדינו דברים שלאו דווקא קשורים
ליכולות ולכישרונות שלהם .כל הורה מתעצבן לעיתים על ילדו שלא עושה
מה שאומר ,או חולם ,או מתעכב .אנו שוכחים כי הילד אינו מראה שלנו,
או "אנחנו בקטן" ,אלא אדם בפני עצמו .רק כשנאפשר לו לבטא את עצמו
בכלים האישיים שלו ,הוא יפרח.

וכך ,בהצגה שלנו ,פספרטו הוא ילד שרוצה לגעת ו"לטעום" את העולם ,ופוג
הוא מעין הורה המנסה "ליישר" אותו שלא יתעסק בשטויות ו"יעשה מה
שצריך" .במסע מלא הרפתקאות וסיטואציות קומיות ,הילד לומד מניסיונו
והידע של המבוגר ,והמבוגר מגלה כי עולם הרגש והדמיון של הילד ,לא רק
מסייעים לו במסע ,אלא מאפשרים לו לחוות ולהתרגש מחדש מהחיים.
אנו מקווים שהצופים הצעירים ישבו בקצה הכיסא בחלקים המותחים,
יצחקו בחלקים אחרים ,ואולי אפילו ימצאו קצת מעצמם בגיבור שלנו.
יובל ברגר ויעל טילמן

נושאים להכנה ודיון:
לפני הצפייה:
מומלץ לקרוא את הספר "מסביב לעולם ב 80-יום" לפני הצפייה בהצגה.
 .1מי היה ז'ול וורן?
 .2האם אתם מכירים את ספריו?

לאחר הצפייה:
 .1מה היה יחסו של פוג לפספרטו בתחילת המסע ,מה בסופו ,ומדוע השתנה?
 .2באילו ארצות עברו פוג ופספרטו מסביב לעולם?
 .3פוג ופספרטו סיימו את המסע  24שעות לפני הזמן המתוכנן .כיצד זה קרה?
 .4אילו דברים למדו פוג ופספרטו אחד מהשני במהלך המסע?
" .5אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו"  -כיצד לדעתכם פתגם זה 		
מתקשר לעלילת ההצגה?
 .6מה למד הבלש פיקס מבתו שרלוט?
 .7יחסיהם של שרלוט ופספרטו עברו מהפך במהלך המסע .כיצד הם התחילו
ולאן הם הגיעו?
 .8האם המצבים בין פספרטו ופוג ,או בין שרלוט ואביה הזכירו לכם מצבים
מהחיים עם הוריכם? אילו מצבים?
 .9אילו מסרים חשובים הועלו בהצגה? (לדוגמא :דבקות במטרה ,הגשמת
החלום ,אמונה במשימה" ,אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו")
הידעתם?

הראשון שתרגם את הספר
"מסביב לעולם ב 80-יום"
שפה הצרפתית לעברית ,היה
מה
חייה הלשון והשפה העברית
מ
אליעזר בן יהודה בשנת 1909
(הצבי ,ירושלים .)1900,

 .10התפאורה בהצגה אינה משתנה ,אך עדיין הקהל חווה מסע שלם
במדינות שונות .כיצד תומכים מרכיבי ההצגה השונים בחוויות המסע?
א .תלבושות  -במהלך המסע חל שינוי בתלבושות של השחקנים .מה
השינוי ומדוע?
ב .מוסיקה  -כיצד משתנה המוסיקה בהתאם למדינות השונות? האם
הבחנתם בסגנון שונה בכל מדינה? כלי נגינה שונים? מה עוד מייצרת
המוסיקה בהצגה? (כלי תחבורה ,ים רגוע ,ים סוער ,קולות האנשים
ברכבת).
ג .כלי התחבורה  -במהלך המסע יוצרים השחקנים כלי תחבורה שונים:
רכבת ,אנייה ,מרכבה ,פיל .כיצד כלי התחבורה באים לידי ביטוי
בהצגה? (שימוש באביזרים ,תנועת הגוף ,סאונד) .האם יש לכם רעיון
לדרך אחרת בה אפשר להציג כלי תחבורה?

אם ברצונכם לחוות את המסע שחוו השניים מסביב לעולם באמצעות
האינטרנט ,התקינו במחשב שלכם את תוכנת ה ,Google Earth-היכנסו
לתוכנת המפה ותוכלו למצוא באמצעותה את כל המקומות שבהם עברו
אדון פוג ,פספרטו ,הבלש פיקס ובתו שרלוט.

פעילות בעקבות ההצגה:
 .1עליך לשים את שם המדינה במקום המתאים לה על פני הגלובוס.
 .2עליך לצרף את דגל המדינה בהתאמה.
 .3עליך לצרף את עיר הבירה בהתאמה.
 .4שרטט את מסלול המסע שעברו פספרטו ואדון פוג.
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