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 ,2016 בנובמבר   23 בוקר 
את  עז  שריפה  ריח  אפף 
היישוב נטף בהרי ירושלים. 
שקד  הבחינה  הבית,  מחלון 
28( בשריפה קטנה וממ )כהן 
רוחקת בנחל החמישה, וניחשה שבתוך זמן 
קצר יגיע צוות כיבוי ויכבה את האש. אלא 

משלרוח העזה שנשבה בהרי ירושלים היו תו
כניות אחרות. "התחילה שרקייה מטורפת, 

מוהאחים שלי יצאו לעזור בכיבוי", היא מש
חזרת. "אבא המליץ שאסע ליום הלימודים 
בבצלאל, וכשנכנסתי לחדרי כדי להתלבש, 
בגג  אחזה  מהוואדי,  הרוח  דילגה עם  האש 

מהבית ובמחסן העצים הסמוך לחדרי. התחל
תי לצעוק 'אש בבית, כולם לצאת!".

למזלה של משפחת כהן, לא היו נפגעים 
מבנפש, אבל בית המשפחה נשרף כליל. כע
מבור יומיים פרצה שריפה נוספת בנטף ומ

סעדת "המטבח של רמה", שכנתם ליישוב, 
נשרפה עד היסוד. 

חמשת  התאספו  השריפה  שלפני  בערב 
מהאחים בבית ההורים. התכוונו לארגן למ

"אבל  לאמא.   60 הולדת  יום  חגיגת  חרת 
למחרת, אחרי שהאש שככה, הודענו לאמא 

משהייתה בעבודה, וחזרנו איתה לנטף", מס
פרת כהן. "כשראיתי את הבית, החלטתי מיד 
להיכנס ולראות למה גרמה השריפה. בפנים 
הכל להט, כאילו מישהו הדליק תנור על 800 
מעלות. סוליות הנעליים שלי הותכו, אבל 

אני התפעמתי ואמרתי: 'ואוו, איזה יופי'".
זה מה שאמרת?

"כנראה. המראה שנגלה לנגד עיניי היה 
חזק ומפעים. הבית הפך לאוסף של שברים: 

משברי קרמיקה וזכוכית, חלקי פלסטיק מו
תכים, ברזלים שהתחמצנו והתעוותו, ספרים 
שנשרפו, סרוויס הצלחות של אמא שהותך, 
ציורים ותמונות. הכל עבר טרנספורמציה. 
החומרים  את  לאסוף  דחף  לי  היה  פתאום 
לצלם.  התחלתי  במקביל,  באש.  שהשתנו 
המצלמה הייתה סוג של כלי מיון. תיעדתי 

הקי על  העשן שיצרו  סימני  את  מבעזרתה 
הט שהעשן  אובייקטים,  של  ציורים  מרות 

ביע ועיצב. באותם רגעים לא העסיקו אותי 
שאלות פרקטיות כמו איפה נגור, מה נאכל, 
מה נלבש, שהרי הכל התכלה באש. ראיתי 
את המקום כסטודיו ענק. ימים אחדים אחר 
כך ירד גשם, ומהרצפה החשופה צמח דשא 

מתוך הפיח השחור".
בבצלאל,  סטודנטית  שהיא  מאחר 

מהחליטה כהן למנף את האירוע לפרויקט לי
ממודי במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית. "חזר

תי ללימודים בבצלאל חודש אחרי השריפה, 
והבאתי חומרים שאספתי ממנה, כמו מגירת 
המדיח עם הכלים שנמסו בה, קומקומים, כלי 
כסף, פמוטים, חנוכיות ועוד. הנחתי אותם 
על השולחנות ועל הרצפה. ריח הפיח והעשן 
מילא את המקום. יתכן שחבריי חשבו שאני 

בטראומה", היא מספרת.
בליווי המנחות בשיעור למחקר חומרי, קם 
ונוצר הפרויקט "דיוקן ביתי – חומר וזיכרון 
מבית שרוף", פרויקט אמנותי מבית היוצר 

"המנ בצלאל.  של  הקרמיקה  מחלקת  משל 
חות ראו ישר את הפוטנציאל ליצירה שקיים 
לי  והציעו  והשרופים,  המותכים  בחומרים 

מלעבד אותם לפרויקט מחקר. הייתי מבולב
מלת אז ולא הבנתי על מה הן מדברות", מש

תפת כהן.
כהן.  תמר  אמה,  הייתה  במיוחד  נרגשת 
שלי,  הפרויקט  את  לראות  באה  "כשאמא 
היא פרצה בבכי", מספרת כהן. "לראשונה 
מאז השריפה היא עמדה מול החפצים מהבית 
והתרגשה למראה החתיכות ממפות השולחן 

משאספה מכל העולם, מחתיכות הדפים מס
פרי הגמרא של אבא, שנשרפו בעליית הגג. 
כל נטף התמלאה בפירורי וחתיכות של דפי 

גמרא שהתעופפו באוויר".
 היצירה עזרה לך להדחיק את הטראומה?
תר גם  הייתה  הפרויקט  על  מ"העבודה 
מפויטית. אבל כשנה לאחר השריפה, כשהת

חילו לפנות את הבית, הרגשתי קושי וצער. 
מעד אז הבית עמד חשוף ושרוף ויכולתי לח
מקור אותו, אבל כשזה נלקח ממני בגלל עבו

דת הבנייה, הבנתי שעם הצער הגדול, עלי 
לשחרר". ד

ב
תרבות

מתמו ביותר  נדירות  מעתים 
המחזה  פנטזיות.  עם  התיאטרון  דד 
"מרג'ורי פריים" מאת ג'ורדן הריסון, 
שתרגם וביים צביקי לוין, חריג מהבחינה הזו 

מומזמן לקהל אפשרות הצצה לחידושים טכנו
לוגיים עתידניים. 

הזמן: אמצע המאה המ21. במוקד: מרג׳ורי, 
כנרת  לחייה,  המ80  בשנות  שובבה  קשישה 
על  להקל  כדי  מדמנציה.  שסובלת  לשעבר 

רוכ ג׳ון  וחתנה  טס  בתה  מחלתה,  מתסמיני 
בינה  בעלת  טכנולוגית  ישות  עבורה  שים 

ממלאכותית בדמות וולטר, בעלה המנוח. וול
טר מופיע בגרסתו הצעירה, גבר נאה כבן 30, 
ויוצא עם מרג׳ורי למסע מטלטל ומתעתע בין 
מציאות לדמיון. מערכת היחסים הנרקמת בין 
מרג׳ורי לוולטר גם מעירה שדים מהעבר אצל 
בתה טס וגורמת לסערה משפחתית מטלטלת, 

עד הסוף המפתיע.

המחזה מדבר על עבר ועתיד, 
של  ובדידותו  ושכחה  זיכרון 

שמ הטכנולוגי,  בעידן  מהאדם 
עוסק  החדש,  עולמנו  את  עצב 
ביחסים בין בני אדם לרובוטים, 
ומציף את השאלה: האם רובוטים 
יכולים להחליף אנשים שאהבנו 

ונפרדנו מהם לבלי שוב? 
ותיקה  שחקנית  זוהר,  מרים 
מגלמת  קילומטראז',  עתירת 
את מרג'ורי פריים. בתיאטרון, 
כמו בחיים, נשים בגיל מסוים 

מפוארת  קריירה  מאחור  להשאיר  עשויות 
שמחתי  לכן  קטנים.  בתפקידים  ולהסתפק 
על  ראשי  תפקיד  מגלמת  זוהר  את  לראות 

בימת התיאטרון )הקאמרי(.
דעיכתה  את  נפלאה  בצורה  מעצבת  זוהר 
אבישי  לצדה  העבר.  זיכרונות  מול  הפיזית 
בין  הקונפליקט  וולטר.  את  מרידור, המגלם 
והבימוי  ההצגה  של  הכוח  הוא  להווה  העבר 

עם  מיטיב  לוין  שנקט  הרגיש 
הדרמה. אודיה קורן, כבתה של 
ואוהד  ללב,  נוגעת  מרג'ורי, 
שחר כבן זוגה משכנע כמתווך 
לעולמה  האם  של  עולמה  בין 

של הבת. 
זוהר  של  התפאורה  עיצוב 
המוזיקלית  והעריכה  אלמליח 

לב מסייעים  לוין  צביקי  משל 
מרצדות  וברקע  הדרמה,  ניית 

השנים שחולפות ביעף. 
בר לזקק  מיטיבה  מההצגה 

לדרמה  השכחה  עם  ההתמודדות  את  גישות 
אנושית קטנה ויפה, ומעלה שאלות רבות על 
החיים שאחרי המוות וההתמודדות עם העבר. 

מבסיומה של ההצגה נראים הפריימים - הרובו
טים בדמותם של מרג'ורי, בן זוגה וולטר ובתם 

מ- משפחה שהתאחדה מחדש באמצעות טכנו
לוגיה, המאפשרת להם לשים מאחוריהם את 

כל מחלוקות העבר ולפתוח דף חדש. ד

העולם הבא
 "מרג'ורי פריים", פנטזיה עתידנית מפתיעה באיכותה, 

 מצליחה להציף את השאלה: האם רובוטים יוכלו בעתיד 
להחליף אנשים שמהם נפרדנו לבלי שוב?

דנה שוכמכר

תיאטרון

ל
אישה בורחת משכחה. 

"מרג'ורי פריים"
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זה היה ביתי
"וואו, איזה יופי", פלטה שקד כהן, 

סטודנטית בבצלאל, רגע אחרי שביתה 
נשרף כליל בשריפה שאחזה ביישוב נטף ד 
התוצאה: "דיוקן ביתי – חומר וזיכרון מבית 

שרוף", פרויקט מחקר אמנותי 
רותי קדוש
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"האש דילגה עם הרוח". כהן

"דפי גמרא התעופפו באוויר", ספרים שרופים
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