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תיאטרון השעה הישראלי לילדים ולנוער

תיאטרון רפרטוארי מוכר ונתמך ע"י משרד התרבות והספורט מנהל התרבות  -מדור תיאטרון

המלצה חמה לקראת הצפייה בהצגה:
הקריאו לילדים את הסיפור המוכר והאהוב “הזמיר של מלך סין”

פעילות ושאלות לאחר הצפייה בהצגה
עיצוב גרפי
grudadesign.com
צילום :אור מאי

 .1מה חשבתם כשראיתם את הארון הסגור בתחילת ההצגה? איך הרגשתם כשהוא נפתח?
 .2מיהו פויה? מדוע הוא פוחד מהזמיר?
 .3אילו ציפורים המלך וסושי פגשו במסע ביער כשחיפשו את הזמיר?
 .4ע”פ מה זיהו סושי והמלך את הזמיר?
 .5מה חשב המלך כשראה את הזמיר לראשונה?
 .6מה הרגיש המלך לאחר ששמע לראשונה את שירת האהבה? מה אתם הרגשתם?
 .7מה גרם לזמיר להפסיק לשיר?
 .8מי גירש את הזמיר מהארמון? ובמה הוחלף הזמיר?
 .9מה חשב המלך כשראה לראשונה את הזמיר מזהב? מה הרגיש המלך כששמע אותו? ומה אתם הרגשתם?
 .10מדוע חלה המלך ומי הציל אותו?
 .11מה הבין המלך על מתנות גדולות ויקרות?
 .12איך אתה בוחר להראות אהבה לחבריך?

המלצה לפעילות לאחר צפייה בהצגה“ :נוצת הזמיר”
על הגננת להושיב את הילדים במעגל ולבחור ילד אשר יתחיל את המשחק .על אותו הילד להחזיק בידיו
את הכדור ובו טמונה נוצת הזמיר ולהעניק אותו לילד אחר בו הוא בוחר מבין כל הילדים.
עליו לציין מילת רגש או לומר מילת תודה או סליחה ,או לבקש מהכדור משהו עבור עצמו ולהעביר לילד בו
בחר את הכדור תוך מתן הסבר מדוע בחר דווקא בו ומדוע בחר את אותה מילה .הילד אשר קיבל את כדור
הנוצה בוחר ילד נוסף וכן הלאה...

הזמיר

תשרי תרבות  -שרי אריה
טל | 09-9540707 .פקס09-9540747 .
מיילTishreyTarbut@gmail.com .
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בהשראת הסיפור הקלאסי והאהוב מאת הנס כריסטיאן אנדרסן
הצגה סוחפת בשלל צבעים ודמויות על מסע משותף וידידות מופלאה בין מלך סין
וזמיר אחד קטן .בעזרתו של הילד סושי ,לומדים מלך סין וקהל הצופים הצעיר
משמעותה של שירה היוצאת מהלב וערך החברות המופלא.
שירה ולחן :דוריס נמני
עיבוד מקורי למחזה :עודד אהרליך בימוי :דוריס נמני
עיצוב תפאורה ותלבושות :לימור הרשקו
עיבוד מוסיקלי :רועי ירקוני
שחקנים :אור מאיר ועודד אהרליך

דבר הבמאית  -דוריס נמני

דבר המחזאי  -עודד אהרליך
כאשר התחלתי לקרוא את הסיפור “הזמיר של מלך סין” מאת
הנס כריסטיאן אנדרסן ,מצאתי את עצמי נזכר בילדותי בכיתה ג’.
באותם ימים ,התחפושת השכיחה ביותר הייתה שודד ים ,כל הבנים
בכיתה התחפשו כולם לשודדי ים .מצבה הכלכלי של משפחתי
לא אפשר לאימי לרכוש לי תחפושות ולצערי נאלצתי להסתפק
בתחפושת שסבתי תפרה לי .הייתי מאוכזב ומעט מדוכא משום
שהתחפושת לא הייתה נוצצת ולא היו לה את כל הסמלים של
שודדי ים שהיו לשאר הילדים .אך בפורים עצמו ,כשכל הילדים
לבשו את התחפושות החדשות והיפות ,גיליתי שהן לא כל
כך נעימות על הגוף ,שהן מבד סינטטי ונקרעות מהר .לא כמו
התחפושת שלי ,שהייתה מאוד נעימה וכיף היה לי לשחק איתה
בזמן שלחברים שלי קשה היה לנוע בתחפושות שלהם.
כשהמורה שאלה אותי מהיכן התחפושת? עניתי לה שסבתי תפרה
לי אותה ואז היא אמרה לי“ :רואים שהתחפושת שלך נעשתה
באהבה” .זהו משפט שנשאר חקוק בליבי ובעקבות הקריאה של
“הזמיר של מלך סין” הבנתי לעומק את משמעותו..
מקדיש לכם באהבה,

עודד אהרליך

דבר מעצבת התפאורה והתלבושות  -לימור הרשקו

בעבודה המרתקת על ההצגה ,המפתח עבורי היה לשים לב שכמה
שיותר אלמנטים בהצגה יראו פשוטים ולא מרשימים בתחילת
ההצגה ובהדרגה ,טפח אחר טפח יגלו הילדים כי אותם אלמנטים
הסתירו בחובם עולם ומלואו :השחקן שהופך לנגד עינינו למלך
(ולדמויות נוספות בעלילה) ,סושי נער המטבח הקטן שהופך
לגיבור וליקיר הממלכה ,הזמיר הקטן  -שהוא הסמל הנצחי של
הפתגם החשוב “ -אל תסתכל בקנקן  -אלא במה שיש בו” ,גם
התפאורה עוברת תהליך זהה וחושפת צדדים נוספים למראה בו
חזו הילדים בתחילת ההצגה.
דבר נוסף שהוביל אותי הוא הניחוח הקסום והזר של ארץ סין,
ארץ השמש העולה .תרבות רחוקה ואחרת ,שבה השליט העליון
הוא המלך ועל כולם למלא את רצונו.
הקימונו המסורתי ,פריחת הדובדבן ,הפנסים האדומים ובעיקר
המוסיקה  -נוצרו על מנת לתת לילדים הצצה ראשונה לעולם חדש.
שירת האהבה היא האלמנט השלישי והחשוב מכל שהוביל אותי
ליצירה .אין דבר בעיני שחושף את פנימיותו של אדם ובו זמנית
פותח את לבבו כמו השירה .כל המהלכים החזקים ביותר במחזה
קורים בזכות הילדים המצטרפים לשירתן של הדמויות  -שירת
האהבה .האהבה ,כפי שנאמר ,פנים רבות לה ,ואפשר למצוא אותה
במקומות המפתיעים ביותר .הזמיר הקטן ,האפור ,הפשוט  -הינו
הסמל האולטימטיבי של אהבת החינם הטהורה שהיא מצרך כה
נדיר בעולמנו.

דוריס נמני

שאבתי את ההשראה עבור עיצוב התלבושות והתפאורה מהתרבות
והאומנות הסינית :השימוש בתיאטרון צלליות הוא חלק
מתיאטרון הצללים בסין ,מה שמאפשר לנו מעבר בין הארמון עם
צללית הפגודה האדומה ליער בהחלפת צללית אחורית.
התלבושות בהצגה הן תלבושות סיניות מסורתיות :המלך עם
קימונו בצבע צהוב המסמל את בית המלוכה ,הקימונו הינו החלוק
מסורתי הנסגר על ידי חגורה רחבה .בתרבות הסינית ישנו טקס
מיוחד ללבישת הקימונו ובדומה לתרבות המערבית ככל שהאריג
מושקע יותר ויקר יותר כך הוא מסמן מעמד גבוה יותר.
אספקט מרכזי בעיצוב ההצגה הוא שימת דגש על ההבדלים
באמצעות העיצוב והצבעוניות בין הזמיר הפשוט לבין הזמיר
המכאני המלאכותי והנוצץ  -הדגשת ההבדל בין הנוצץ לפשוט
נועדה במטרה לחדד את המסר כי “לא כל שנוצץ הוא זהב” .הזמיר
המלאכותי על אף יופיו הרב ,שירתו אינה ערבה ונעימה כמו הזמיר
הפשוט והאפור.

לימור הרשקו

