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 ו סאלאס'ג/ בתאטרון פלייבק" דיאלוג"במילה כשאנחנו משתמשים למה אנחנו מתכוונים 

 " תאטרון פלייבק-ה מאיכילוב'החבר", ניצן-עינת משעל: תרגום

 

תיאור זה עלול אבל ללא הסברי� נוספי� , ילתיבימינו אנו מרבי� לתאר את תאטרו הפלייבק כדיאלוג קה

תהלי� שבו אתה זה לא אותו .  סוג הדיאלוג שאנחנו מתייחסי� אליו הוא לא דיאלוג קוגניטיבי.להטעות

יבות שות והסגגיב ע� המחשבות הראתה מואז , רגשותיו וסיבותיו,  מחשבותיו מדבר עלע מישהוומשכאד� 

 .שבה והגיושל מח, זהו לא תהלי� של דיו. של�

 

.  הרגש והפעולה הפיזית,הדימוי, הסיפור בעול�המתרחש  תהלי� אלוג בפלייבק הואיהד, במקו� זאת

 מזמני� הסיפורי�, תהלי� התפתחות של מופעבאנחנו קוראי� לזה דיאלוג כי . יצירתי, מוחשידיאלוג 

 ת בקהל שומעאישה. ר יוצג סיפוואיזה, ול יישמעא� אחד לא יודע מראש איזה ק.  השניומקדמי� אחד את

ויכול שלא להיות זה יכול . ה באירוע מחיית נזכרת את עצמה ואז מוצא,מוצג על הבמהסיפור וצופה בו 

, "כ אני רוצה לספר לה� על זה"שבת וחו, היא נזכרת ברגע מחייה. הת לסיפור שכרגע ראקשור באופ ברור

 .המנחה מבקש סיפור נוס� והיא מרימה את ידה

 

 למשהו שקרה או, התרחש זה עתה תגובה למה שסביר להניח שהסיפור שלה הינו,  או לאר� הקשר ברובי א

כל סיפור ו התאטרו פלייבק כל הצהרב. י לא תגובה לוגית או דיאלקטיתאבל זוה. בשלב מוקד� יותר במופע

רגעי יאציות ודר� אסוצ,  הדיאלוג ממשי�.מובני� ומעוררי� תגובה ברמות של תנועה ודמיו, נמסרי�

 הדר� בה השחקני� החיו ובעקבות, שוני� שהמספר הביא בסיפורו אספקטי� המתעוררי� בעקבותהשראה 

 . על הבמהמחדש את הסיפור

 

 חברי ,שהוצגו על הבמהבו נשמעו קולות שוני� ו עסק בנושא חברתיכזה שבעיקר  ,אירוע של פלייבקאחרי 

התוצאה אינה בהכרח . צפיית� בהתרחשותי "ע לכת מרחיק מושפעי� באופ , כולל המספרי�,הקהל

ג� א� בצורה מאוד , הה והתרחבת את המציאות המשותפת השתנו של כל אד�אלא שהבנת, שדיעות השתנו

 .עדינה 

 

 ובו ,יותרמסורתי   דיאלוגלרובמתרחש  ,שנוי במחלוקתמעורר מתח והבנושא שעוסק , פלייבק ושאינבמפגש 

 או מקבלי� תמיכהה, מוצגי� טיעוני� שוני�. רי�לאחתגובה ישירה כ ב"ראנשי� מביעי� את דעת� בד

 .הרבה מילי� נאמרות, השיחה מתקדמת מהר. התנגדות
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להתנגד לכל א שקל יה, תמקסימאלי מעורבותמאפשר נגיש וג� כאשר הוא ,  מסוג זהשל דיאלוג המגבלה

 בקול ר� יותר ,חזור שוב ושובלוט פשלאנשי� זה קל . שינוי שיכול להתרחש בעקבות הדברי� הנשמעי�

 . לחדרו לפני שנכנסושי והרגודעי על מה ש,ויותר

 

חות  ייתכ ויישמעו פ.הפעולמילי� מצטרפות ל. מתקד� לאטהתהלי� . ההיפ�קורה יבק יבתאטרו פל

זאת במידה והמנחה הינו מספיק רגיש , השונות בחדרמגוו את כל  א� סביר שקולות אלו ייצגו ,קולות

י " עונצפות,  לתאטרוהופכות, ר� הצהרות וסיפורי� אישי�נקודות מבט של חברי� בקהל מובעות ד. יומומ

 .לנתח או לאשר, לשפוט, יתר הקהל ללא כל דרישה להעיר

 

אבל , וא� מעוררת שאט נפש עבור יתר המאזיני�, תפופולארינקודת מבטו של המספר יכולה להיות לא 

אחד מחברי נפתח בכל ,  על הבמה המוצגלסיפורונחשפי� , אנושי של המספראחרי שה� שומעי� את הקול ה

 קיימת ,כמו כ. במספר ובדיעותיו את האנושיות הטמונה  שיכול להכיל מסוי�בח ומהשחקני� מרקהלה

 .אפשרות מיידית לחברי הקהל לספר את הסיפורי� והרגשות שלה� בתגובה

 

� כיו שחברי הקהל העלו א� באופ מכוו וא(ורר מחלוקת מופע פלייבק שעוסק בנושא שמעסביר להניח ש

 ובכל זאת הוא בהחלט יכול להיות חלק !במוב של הגעה להסכמות והבנות" פיוס"יסתיי� בלא , )זאת

מה שמופע פלייבק יכול לעשות הוא ליצור מקו
 של פתיחות שבו  .מתהלי� ארו� ומורכב יותר בכיוו זה

יותר פתוחי
 אחד לשני .  על ידי נקודות המבט שלה
 וההתנסויות שלה
 מבוצרי
אנשי
 הופכי
 פחות


 .המקו
 היותר רחב הזה הוא חיוני לכל סוג של פיוס או הבנה הדדית ארוכי טווח. כבני אד

 

 Hudson River") הפלייבק נהר ההאדסוערכה קבוצת , ב"לקראת הבחירות לנשיאות ארה, 2004בשנת 

Playback Theatre"), מטרתנו היתה לעורר את המודעות . י�'קמפוסי� של קולגמופעי� בקרב   סדרת

רצינו  .סביב הצבעה ואי הצבעה מתו� תקווה להגביר את מעורבות� של התלמידי� בבחירות המתקרבות

 להירש� מהנמנעי� לעודד חלק קיווינוו,  למה אנשי� מצביעי� או נמנעי�!צבעה עצמהלחקור את הה

 ).היה נית להירש� כבוחר לאחר כל הופעה(להצביע 

מעמד ,  מגיעי� מטווח רחב של גילבושהסטודנטי� , של קהילה מקומית' קולגאחת ההופעות התקיימה ב

לצוות כשחקני� אני לימדתי מיומנויות פלייבק בסיסיות בשיעור דרמה וחלק מהסטודנטי� הצטרפו . וגזע

 .המופעשל 

 

על א� שהגדרנו בפירוש כי . ות סערהררועדיעות ונקודות מבט הפוכות לחלוטי ולעיתי� מבמופע שמענו 

רבי� דיברו על המועמדי� ועל הנושאי� שעומדי� לסדר היו� , המוקד של המופע הינו ההצבעה עצמה

 .הציבורי בבחירות

 תחבר, ואלי� הומוסקס� ונגד"והיה בעד התנבוש תמ� בהתלהבות ב סטודנט שהיושלנו בי המספרי� 

ת וסטודנט נוס� שנמאס לו מהמפלג, "קאלהפסיק את ההרג בעיר"פקולטה שאמרה כי היא תצביע כדי 

 מחויב חשאחר ש, אד� אחר שדיבר על מעברי� בי תקווה לשאט נפש ,2הגדולות ורצה להצביע לנאדר

מורה ,  משמעות מצאה את כל התהלי� חסרה להצביע כי שסרביתסטודנט,  מתו� אחריות אזרחיתלהצביע
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 2000אי שייצג את מפלגת הירוקי� כמועמדת במסע הבחירות הנשיאותי בשנת אמריק 



 

 

ידיי� . "דר� שגויה"ניחו כי אלו יצביעו בי פקידי בחירות שה" מצביעי� עז בשל דיווחי� על הפחדתגשהיה נר

 איש היה 120 ל היה נדמה כי קהל ש!התרוממו באויר בכל פע� ששאלנו שאלה או הזמנו את המספר הבא

 .מעורב באופ עמוק במתרחש

 

 שדיבר מספר פעמי� במש� !אד� צעיר, ורי הקלעי� אחרי המופעי� עמדו יחד במעגל מאחכאשר השחקנ

שאנחנו מפשטי� כל  מכיוו, עתו תאטרו פלייבק הוא לא כלי טוב לדיאלוגד לנו שללומר כדי ניגש !המופע

 . וקולותחלקיקי משפטי�רק , הוא טע שזה נהיה כמו טלויזיה .דבר

 

אז רק . נויקר בשביל השחקני� הצעירי� האורחי� שלבע, זה לא היה הרגע המתאי� להיכנס לדיו ביקורתי

אני חושבת שהוא הגיב בדר� . רת שלוחשבתי הרבה על הביקו, אבל אחרי כ.  שלנוהודנו לו וחזרנו לסיכו�

מופע תאטרו , כמו שציינתי למעלה.  מילה בה השתמשתי בפתיחת המופע–" דיאלוג"הגיונית למילה 

אותו אבל מה ש. לל משתמשי� במילהאלוג יעיל בדר� שבה אנחנו בדר� כאו לא די, פלייבק הוא לא דיאלוג

עובדה . רגשיות עמוקות וסיפורי�היה הרמה האחרת של הדיאלוג שבה אנשי� החליפו הצהרות אד� פספס 

 קהל !עובדה שכול�, י כ� שהפכו לתאטרו"וכובדו ע, שכל כ� הרבה קולות ועמדות נשמעו בקול ר�

רחב בהרבה מהטווח שרובנו בוחרי� להיחש� נו יה ש, רגשות ונקודות מבטמגווישו  שמעו והרג–ושחקני� 

 .שלנו הרגילי�במעגלי� כ "רבדאליו 

בלי להתכוו) , עבורנודר� המדיו� של התאטרו יכולנו להקשיב לאות דיעות שה בדר� כלל לא נוחות 

 .בלי להיפטר מה במהירותבפני� ו

 

דישות והבורות שעבורי האמאו , נקודות מבט של הימי הקיצוני מכ� פגועהמרגישה כל אני עצמי בדר� כלל 

,  הרדיומכבה אתאני . קולות האלואת ה עולשממ את עצמי תשאני מבודד, הסבל של האר) הזאת מקור ה

 זה פשוט יותר מדי .יה� דומות לשליהשקפותשע� אלו רק  פוליטיקה ת עלדברמאני ,  את העיתומניחהאני 

י לכל נקודות תוכ במקו� למצוא האני יכולבמת הפלייבק אבל מ.  לעשות כל דבר אחרפ אישיבאוכואב 

 של האד� ההחוי  מהותולדאוג שנכבד ונלכוד את, להיות מחויבת למספר ,ה להקשיב להאני יכול. מבטה

קו� מ, בתו� עצמישינוי  מרגישהאני , שההופעה נגמרתואפילו אחרי . בלי להיסגר או להיכנס למצוקה

מבט השונות באופ שג� אנשי� ע� נקודות  ,העובדהלשמור ולזכור את  יותר קל  ליזה נעשה. שהתרחב

 .ה
 אנשי
 ע
 סיפורי
. � ליישאינ� לחלוטי זר, קיצוני משלי ה� עדיי אנשי� כמוני

 

 . שו� פיוס אינו אפשרי, שו� דיאלוג, קשר שו�, א� אנחנו לא יכולי� לסבול להקשיב אחד לשני

 .א� ורק מהמקו� הפנימי הזה שמתרחב יכול לצמוח איזה שהוא סוג של שינוי

 .זהו סוג הדיאלוג שתאטרו� פלייבק יכול להשיג

 

 
 


