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 אדם הוא "הקורא
 תרגות׳ לי, דומה

הנדלזלץ כמוני".
גולדנברג חל׳ צילום:

Y'1 ספיר כרמית //

ראשון
יחיד

בכתיבה". הן יותר
חמלה. שתגיד חשבתי
 קסם, לספק אותו אנסו שבו למקום תומרן הזה "היוצר

שה אלא שרלטן, שהוא טענתי לא מסוגל. היה לא והוא
עליו". נכפתה הזו סיטואציה

תיאטרון? כמבקר המקום" "מילוי תפקיד מה
 רבים, ראשון בגוף כותב אתה כמבקר, הולך "כשאתה

 כללית. החושה מבטא שאתה כאילו ׳ראינו׳, ׳היינו׳,
 אומנם אני? מי אומר: אתה מתבקש. זה מקום באיזשהו
העיתון". בשם מדבר אני אבל תפקיד, קיבלתי

ענווה? מתוך זה "היינו"
 ככל מישהו. מאחורי הסתתרות כסת״ח. אלא ענווה, "לא

 אני הרי ה׳אנחנר. עם הפסקתי והתבגרתי, ביטחון שצברתי
הכ הקוראים. לכם, מספר אני ועכשיו אני, זה שם. הייתי
שלי". והניסיון שלי ההבנה סמך על לדווח הייתה וונה

 ההמונים, בחוכמת יותר מכירים שאנחנו שככל נדמה
הצדה. נבעט הביקורת מוסד

ורא ובטלוויזיה ברדיו עורכים אומנותיים, "למנהלים
 ודעה עצמם על טובה מאוד דעה יש רפרטואר ועדות שי

 אומרים: הם משרתים. הם שאותו הקהל על טובה פחות
 נוסיף לגמרי׳. אחר מחזה מעלה הייתי בי, תלוי היה זה ׳אם
 הקשב רמת ולפי יורדת, הקשב שרמת העובדה את זה על

 להיות קהלים מרגילים הם שלהם, הקהל של המשוערת
 יוגש שהכל ולצפות אחורה להתפרקד בחשיבה, עצלנים

 אבל הדקויות, כל את מבין לא שהקהל להיות יכול להם.
 מאתגרים היו אם אולי אותו. מאתגר לא אחד אף למעשה

ליותר. מסוגל שהוא כמה לגלות מתפלאים היו אותו,
 ואמשיך כפרילנס שאשאר הציע העיתון "כשפרשתי,

 זה שנה, 30 זה שאלך שרצו אנשים היו ביקורות. לכתוב
 הרבה למותי מייחלות שונות קבוצות הפקידם. זה בסדר.

באמת. לא טוב, טבעי. אפשר. אם אימים בייסורי זמן,

 אומנותיים, "למנהלים
 ובטלוויזיה בדדי! עורכים
 רפרטואר ועדות וראשי

 עצמם על טובה דעה יש
 הקהל על טובה ופחות

 משרתים. הם שאותו
 הקהל את מרגילים הם

 בחשיבה עצלו להיות
אותו" מאתגרים ולא

 עצמי על "לקחתי
 שבוע בכל למלא משימה:

 גם שישכנעו מילים 700
 שבני קרה כבר אותי.

 שאין ראו 'אבא, לי: אמר
 לו: עניתי להגיד׳. מה לר

 שלא מה שתפסת. 'יפה
 פעם שאף זה תפסת

אני להגיד. מה לי אין
התחייבתי"׳ פשוט

אלוני קסם". לו ■צא "לפעמים

*

 לפני כתבת מה יודעים אנשים באמת. כן מקום באיזשהו
 זה שכתבת. חושבים שהם מה על ומגיבים קוראים שהם

בסדר".

אלוהיים עם קונפליקט

 שמופיע פעם בכל מהשיחה, עולה כך הנדלזלץ, אצל
 עם מרירה־מתוקה אמירה מסכם הוא בסדר", "זה הצירוף

 צריך שאתה היא הביקורת של הבעיות "אחת טרגי. יסוד
 90% לא אם ,80% דעה. ולנסח לגבש ואז מהצגה לצאת

 עליהן דעה לו אין רואה, אדם שכל האומנות מיצירות
 חוויה נגרמה לכולם אם גם אהבתי׳, לא ׳אהבתי, מלבד
 או האומנות לקיום זה של התרומה מקום. באותו טובה

 ריטואל, של קיום היה זה קיימת. לא האומנות לתולדות
 יכול לא שאתה אלא לומר. מה יותר ואין ככה, שהיה טוב

מאלץ שאני גיליתי רבים במקרים בביקורת. זה אה לכתוב
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מת־בפרטיםההבחנהיכולתהמציאות.אתוחווהקולט

חדדת

$TS1$מתחדדת$TS1$

$DN2$מתחדדת$DN2$,וליצורהנתוניםאתלעבדהיכולתגםכמואצלי
מהעו־חלקהיאכאמורהטרשתמשמעות,תבניותמתוכם

בדות

$TS1$מהעובדות$TS1$

$DN2$מהעובדות$DN2$להיעזר,למדתיהעובדות.עםמתמודדואניחיי,של
לו־יוםבכלהסביבה.אתמעליבזהכיעזרהלדחותלא
מדים

$TS1$לומדים$TS1$
$DN2$לומדים$DN2$,עצמך".ואתעםשלךללמידהסוףאיןמשהו


