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על הקשר שבי� תאטרו� , תאטרו� הפלייבק מייסד שיטת �ונת� פוקס'הרה של גהקטע הבא הינו הצ

 .תרפיה�תאטרו� המדוכאי� ודרמה, פסיכודרמה, פלייבק

 

. רתי את עצמי כאיש תאטרו� אימפרוביזציהד הג',70בראשית שנות ה . קצת הסטוריה, קוד� כל

1 פרוייקט התנדבותי בנפאל בוגר ,"It's All Grace"ה הייתי הבמאי של להקת תאטרו� שנקרא
, 

ותי לסופשבוע של כאשר מישהו הזמי� א ,מספרי הסיפורי�וסטודנט למסורת הקדומה של 

  . פסיכודרמה

 

, תאישי, ת אינטימיו היתה חויה  ז�מה שראיתי ש� היה קרוב לחזו� הכי עמוק שלי לגבי התאטרו�

י משקל פרדוקסלי של כבוד לפרט והערכה הפסיכודרמה נבנתה על שיוו. ת ועוצמתיתקהילתי

� התפיסה שלה לגבי ע, פסיכודרמה, הירארכיי� טיפוסיי�בניגוד למבני� חברתיי�  .לקבוצה

פסיכודרמה ג� הזמינה . אפשרה לכל משתת$ לקחת את הפוקוס היצירתי בכל רגע, ספונטניות

 .  וסוג כזה של קתרזיס עבור התאטרו�, גמישות כזו,  כזהאני רציתי איזו�. רגשות עמוקי�

 

 .לגבי הקשר בי� תאטרו� פלייבק ופסיכודרמהנוצר קצת בלבול , בכל אופ�

או , של הפסיכודרמההתפתחות אל  הרבה אנשי� התייחסו באופ� שגוי לפלייבק כ,באופ� כללי

� שנקראהבוינה קבוצת תאטרו�ביי� , הפסיכודרמהלפני התפתחות , 2מורנו.  הענ$ שלאל כ

"Stegreiftheater" )אני מרגיש יותר קשור למסורת הזו מאשר למה . )תאטרו� הספונטניות

 ב "ות תאטרליות מהרגע שהגיע לארהיה מעורב בפעילוימורנו ג� ה. (שהתפתח מאוחר יותר

בקשתי הת,  ודר
 צירו$ נסיבות מוזר,המשכתי להיות חבר בארגו� הפסיכודרמהאני ). 1925 �ב

 .1987 של הכתבי� הבסיסיי� של מורנו שיצא לאור ב לערו
 ספר

 

                                                 
1 Peace Corps Nepal-נ.מ.ע..( פרוייקט של מתנדבים לסיוע לתושבי הכפרים בנפאל בתחומי החינוך החקלאות ועוד( 
 
 
ממציא , תאורטיקן ומחנך, פסיכוסוציולוג, אמריקאי-אוסטרי פסיכיאטרJacob Levy Moreno.  -יעקב לוי מורנו2
 )נ.מ.ע. (פסיכותרפיה הקבוצתית ומחלוצי הסוציומטריהה, פסיכודרמהה



4ובואל 3ירהכתבי פריבהושפעתי מקריאה , עוד לפני כ�
ותר פגשתי את רק בשלב מאוחר יאבל . 

 .בואל והתנסתי בסדנא של תאטרו� המדוכאי�

 

שהיתה , נטולת תסריט�תפיסה אלתוריתהעריכו , פסיכודרמה ותאטרו� המדוכאי� �ותשתי הגיש 

התבהר כי  , � רבי�פיתמשתדר
 רעיונות ותרומות של , ככל שהפלייבק התפתח. ביקרובה ללי

בניגוד . באופ� משמעותי ה� מבואל וה� ממורנוששונה , תאטרו� הפלייבק הינו גישה בפני עצמה

מבוסס על על א$ שהוא , בתחו� הטיפולייבק אינו ממק� את עצמו  תאטרו� פלי�לפסיכודרמה

תאטרו� הפלייבק אינו מתחיל ע� , תאטרו� פורו�שונה מב. בונהמשמעותי ו שינוי התפיסה של

שדר
 המדיו� של סיפור י� אלא מאמ,  קהל ספציפי לגבי מה יכול להיות הדיכוי שלהנחות

אנחנו לא . חברי הקבוצה תמיד יעלו את הנושאי� שחשובי� לה�, הסיפורי� האישיי� שלה�

תאטרו� שונה מפסיכודרמה ומוב, אנחנו מקבלי� כל סיפור על כל נושא, דוחי� את האישי

 .סיפורי� של שמחה כמו ג� סיפורי� של סבלג� המדוכאי� אנחנו מקבלי� 

 

תרי� אחרי פתרונות אינ� בתאטרו� פלייבק השיקופי� אבל , אי� מחפש פתרונותתאטרו� המדוכ

דיאלוג עמוק שלא דורש  סוללי� את הדר
 ליצירת הסיפורי� בפלייבק, במקו� זאת. או תשובות

. חש שפעמי� רבות מגיחה באופ� ספונטני סוג של חכמה אנושית עתיקה אני ,� זאתוע. תשובה

�למרות שהסיפורי� אינ� פשוטי�,  שאנחנו מקבלי� שיעור מהחיי�פעמי� רבות אנחנו מרגישי� 

 .וכנראה בגלל שה� אינ� פשוטי�

 

ביחס לתאטרו� המדוכאי� ועל טקסט על מילי� פחות מתבסס תאטרו� הפלייבק , בנוס$

, או דיו�sharing)(תהלי
 של שיתו$ רגשי מילולי לא יהיה , במופע פלייבק קלאסי. ולפסיכודרמה

�חיפוש אחרי פתרו� או תרופהולא יהיה �� . רק עוד סיפור

מגל� , צליל וקצב, ימסתמ
 באופ� אינטגרלי על דימוה, התהלי
 הדרמטי של הפלייבקכ
 שבעצ� 

מספרי� פעמי� רבות . בה המודעתיחשרמה של ה להגיע עמוק יותר מהנרטיב ברמה שמכוונת

, רגעי� כאלו. ועבור העדי�ור� עב, ממעמקי הנפשמוצאי� את עצמ� נמשכי� לספר סיפור ליבה 

התוצאה . מספקי� סוג של הפתעה יצירתית לשחקני� ולקהל כאחד, ודרמטיי�צמתיי� כל כ
 ע

 . 5י טרנר בתפיסה שלו לגבי דרמה חברתית"היא שינוי חברתי דומה לזה שתואר ע

 

 

 

                                                 
הפדגוגיה של  "-ספרו הנודע ביותר.  רב השפעה בתחום החינוךתאורטיקן וברזילאי מחנך -Paulo Freire -פאולו פריירה 3

 )נ.מ.ע. (1970 בשנת אנגלית ובספרדיתהתפרסם ב, )Pedagogy of the Oppressed" (המדוכאים
 
תיאטרון ", "תיאטרון המדוכאים"אבי . תיאטרוןה בתחום תאורטיקן ומחזאי , ברזילאיבמאי  Augusto Boal -אוגוסטו בואל 4

 )נ.מ.ע". (התיאטרון הבלתי נראה"ו" הפורום

תחום , רבות על תחום מדעי החברה והרוחאנתרופולוגג בריטי שהשפיע ,  Victor W.Turner  - ויקטור טרנר5
-פעולה מתקנת ורה, משבר,  שבירת הנורמה-מתייחס לדרמה חברתית הכוללת שלבים של. האנתרופולוגיה ולימודי הדתות

 )נ.מ.ע(  . איחוי מחדש-אינטגרציה

 



קבוצה השחקני� שייכי� ל,  ברוב המקרי�.בבסיס החוויה של הפלייבק קיימת רוח של נדיבות

 
 בהמש
 אותה קבוצה מופיעה בפניו, חזרות ואימוני� קבועי�שמפתחת את המיומנויות שלה דר

של , הדדיותכל התהלי
 בנוי על הרעיו� של . או סוג של מתנה, אליה היא שייכת כמתנההקהילה 

 שמגלמי� את ,השחקני�.  כמתנה לצופי�, לפני הקהל,בפומביהמספר מספר סיפור אישי . ת� וקח

ולגעת בלבו מאמציה� לאלתר במהל
 נותני� למספר כמתנה את הסיכו� כי אולי ייכשלו , סיפורה

, תבסס על נרטיב כנהשמ, דיאלוג כזה. הקהל נות� את תשומת הלב העמוקה שלו. של הסיפור

דיאלוג שכזה  יכול .  ואמו�מוסריותמעודדי� את ההתפתחות של , ושיקו$ יצירתיהקשבה מכבדת 

 .סדוקלהוות מודל לבניית שלו� בעול� 

 

ישנ� כוחות מלאי .  אותנו עד היסודלמציאות האמיתית עשויה להיות חויה שתזעזע להיות עדי�

.  את הסיפור האמיתי ולהשתיקלהדחיקשלוחצי� עלינו  �חברתיי� ופוליטיי�,  אישיי��עוצמה

יצב מול האמת של העבר בכדי שנוכל לדמיי� עתיד אני מאמי� שאנחנו צריכי� להתי, ע� זאת

 .  מלאי�הפלייבק ה� שותפי�תאטרו� המדוכאי� ותאטרו� , פסיכודרמה, לתפיסה הזאת. חיובי

 

 היא אינה �אחת. פסיכודרמה במספר דרכי�ה לתאטרו� פלייבק מאשר קרובה יותר תרפיה �דרמה

 היכולת להבחי� בי� �אשונית המטאפורה הדרמטית הר�על מה שאני מכנה אותו, מתעקשת

�מציאות לדמיו��דורשת , פקידי�על הטכניקה של חילו$ תהמתבססת פסיכודרמה ה עודב

תרפיה �דרמה. צורה מודעת ב"כאילו"מהפרוטגוניסט להיות מסוגל להתמודד ע� משחק ה

 .ראשוניתשניה בלי לדרוש התייחסות קודמת לדרמטית  למטאפורה "בריחה"  ומאפשרתמקבלת

ללא צור
 לדעת היכ� אתה עומד ביחס , ויה והחזו� של
 אנחנו נשחק את הח�י� אחרותבמיל

 . והא� אתה יודע א� זה אמיתי או לא, לחויה

אלמנט זה שות$ ג� ל, "הרחקה"תרפיה מתייחסת ל� אחת מהתיאוריות המרכזיות בדרמה�שנית

 .י להשתת$ בההתעקשות על כ
 שהמספר יצפה בדרמה שלו מבלתאטרו� הפלייבק בדר
 של 

 

ומספר משתתפי� , תרפיה�תאטרו� פלייבק מוצג פעמי� רבות בהכשרות של פסיכודרמה ודרמה

פלייבק ואת התאטרו� את תחו פורמט שמשלב פי, שזיהו את הנקודות המשלימות בי� הגישות

שפעמי� רבות ,Tubiyage Theatre Association of Burundi  ה�לדוגמא. רו� המדוכאי�טתא

 .ע� תאטרו� פלייבק  מופע ע� תאטרו� פורו� ומסיימי�מתחילי�

 

 

 

 


