


למופע צלליות  קישוראלמוזנינו. למופע צלליות של אקישור

לסרטון הדרכת צלליותקישורזהריאן. י א"להדרכת צלליות עקישור

https://www.youtube.com/watch?v=51B7gq7p5qU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4yNK32GmhTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AZE4hZsyyM8
https://www.youtube.com/watch?v=WOq6MtxqqC0&feature=youtu.be






אסתי והובאו במאמרה של , (242-242' עמ, דביר' הוצ, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, יגאל שוורץ' פרופ, סתויזיסי: עורכים: בתוך" אמיר, גוטפרוינד(. "2014)נינה , אבקסיס-פינטו)אבקסיס-פינטודברים שכתבה 
. למאמר המלא מתוך אתר משרד החינוך קישורשושן אדיבי

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut2.pdf
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הסיבוך

... הסתגר בדירתו וחזר עם מופע חדש בקיץ, "לא נורא"עם פיצויים חלקיים וגם על כך אמר עם הוצאתו לפנסיה נתן הידרדרותו של דוד הסיבוך מציג את תהליך ההתבגרות של הנער דרך 

ידעלא,לבדשחיכיוון.נתגלהולאנראהלא,הקרקעבקומת,שלוהקטנהבדירההתכנסארוכהותקופה",נוראלא",אמרהוא,חלקייםפיצוייםעם,לפנסיהנתןדודאתכשהוציאו"

,קוףלא,אריהלא.החדשיםמופעיונחשפיםהחלוהקיץבבוא.בביתולבןקיראלהזורחהפנסאורניכר,תמידהמוגפיםהתריסיםחרכיבעד,בלילותורק,הכתליםביןמתרחשמהאיש

שלהגולזה"-מסביר,טורחהיההניסיונותכשדממו7צלליות!"תנחשו!תנחשו".ארוכיםבשרווליםשלוהידיים.כפוףקצת,מוזרקצתנראההוא.נתןדודדחק!"תנחשו".קטרלא

תיעוד,דמיוןשללברוחבהראה,רוסיהנבחרתמולבכדורגלישראלנבחרתשלממשחקה,לבן-שחורהמונצחתלתמונהמשווהמבט,ואכן"...הגדוליאשיןֵלבמולהנגיחהרגע,סטלמך

.הכותלמולהצנחניםזה,נו".ניחושיםאין.מתקשרות,נארגותצלליות"...זהאתותנחשו".המיתולוגיהרגעאתליצורכדימותנייםשינסוזרתוכלאגודלכל.פעוטיםפרטיםשלנאות

׳מבצעוהנה,מתאבדת׳ניליגיבורת׳שרההנה"-באצבעותיוליהטטהוא.ידיולמעשיאהבהקרנהפניועל.המשיךנתןדודאבל.האֵפלהמןמישהוביקש",קטרתעשה""?רואיםלא

!"תנחשורק,תנחשו.התעופה׳בנמלנוחתהראשוןההרקולס-אנטבה

להיותהפכוהמופעונושאי,"תנחשו"מהקהלביקשפעמיםשלוש"ארוכיםבשרווליםשלוהידיים.כפוףקצת,מוזרקצתנראההוא"...שונההיהשמשהוחשהמספר-הנער

וגם.הכותלמולהצנחנים,י"נילגיבורתשרהשלהתאבדותה,אנטבהממבצעהראשוןההרקולסשלנחיתתו,סטלמךשלהגול:מכוננותהיסטוריותדמויותאומכונניםאירועים

."תנחשו"וביקש,בשלוהמשיךקטרלעשותשיחזורמהקהלכשביקשו

הסכמהבמיןהצטרףרגשותיו-כולאוהמון-"...מתאיםלא,עכשיולא"-העירמישהו."העולםבאליפותשערמבקיעשפיגלרמוטל׳ה"אתהציג,דנישלבבית,מנדלסבאעל"שבעה"ב"

שלוםהסכם,ועכשיו"".ההדרןרגע.באירוויזיוןזוכהבי-ני-ב-א-1978והנה"לודהתעופהבנמלמהמטוסיורדסאדאתהנשיא-1977הנה".המשיךנתןדודאבל.מתלהטת,שקטה

להפסיק.הצטרפומתנהמיםוקולות".מתאיםלא.גוייםשלדברים"אמרמנחםודוד,"ואלואיזאבלאראהבת"אתהציגאורןשלהמילהבברית"...משולשתידייםלחיצת-דיווידקמפ

".שתקו,לסימהאבנרביןמצונףהתיישבכךאחר.וחייך.נתןדודויתר",צריךלא-רוציםלאאם".עכשיו,זהעם











הרעיונות המרכזיים בסיפור והביקורת החברתית

ובחרה להרחיק מעליה את הגילויים ולהשאיר את הצל הכבד  , שלא השכילה להתמודד עם גילויי האמת וזוועות העבר, הסיפור משמש ככתב אישום כנגד החברה הישראלית בת זמננו

. ולהרחיקו מהחברה" משוגע"בחרו לכנותו , ועלול היה לחשוף את הזוועות ולהעמיד ראי מול העבר..." המלך הוא עירום"כשהיה מי שזעק . באפלה

תחילה כשהם מסרבים להיות קהל  , בני המשפחה דוחקים את הדוד נתן החוצה. לניצול שואה יוצא הדופן" משוגע"הסיפור מציג ביקורת על השימוש בתווית . ביקורת כלפי יחס החברה המערבית לתופעת השיגעון

. ולאחר מכן בהסכמה לאשפוזו בבית חולים לחולי רוח, להופעותיו

קשרעלשומרהואעודכל.להסתירמנסיםשכולםהאמתאתאומרנתןהדוד.לתחוםמחוץאותוומוציאה,קולואתלהשמיעלומאפשרתשלאכוחותיחסימערכתשלוקורבןמושאהואאלא,משוגעבאמתלאנתןהדוד

.לתחוםמחוץמורחקהוא–אפליםסודותחושףשהואברגעאך,ושייךמקובלהוא,השתיקה

(.כתר' הוצ1961), תולדות השיגעון בעידן התבונהרעיונות נוספים בספרו של מישל פוקו  )

כאשר,הסיפורבפתיחתכברמופיעההאמנותשלהשפעתה.היומיוםשגרתוהפגתמשיכהכוחכבעלתמוצגתהיא.הדודשלאמנותיתפעולההיאהצלליותהפקת.(תירפואידי)וטיפוליאמנותיככליהאמנותשלכוחה

.הדודשיפיקבצלליותלצפותכדיבחצרמתקהליםהשכונהאנשי

.עבודתושהופסקהלאחרהפנויזמנואתגםוכך,ובדידותועבודתושיממוןאתלשאתיכולהוא,באומנותועוסקהדודעודכל.(האמןלדמות)אותהלמבצעקיומיתמשמעותמעניקההאמנות

.אסוריםסודותלחשוףיכולהוכן,הלאומיתההיסטוריהאתלשמרכוחישלאמנות

.המספרלנערנתןמדודעוברתוהיא,מדבקכוחישלאמנות

.  הרווק יוצא הדופן, את ניצול השואהבקרּבה אשר אינה מסוגלת להכיל , הביקורת מועברת דרך משפחה אשכנזית טיפוסית בסוף שנות השבעים.ביקורת כלפי החברה הישראלית

הישראליתהחברה/'משפחה'שהאלא.רחמיםמתוךלמשפחהמצורף,בפוליןהמשפחהמבניאחדפוגשבו,והעריריהבודדהאישכך.הדופןיוצאהשואהלניצול"משוגע"הבתוויתהשימושכלפיביקורתמציגהסיפור

.משוגעיםלביתכ"ואח,החשוךלחדרואותודוחקתהיא.יאהלאשזהבנימוקולצפותלהמשיךומסרבת,האמנותיהצלליותבמופעשחושףהצלליםאתלהכילמסוגלתאינהתקופהבאותה















:מרכזייםארכיטיפיםמספרקיימים,יונגקרל,פסיכואנליטיקאיהשלהאנליטיתתאוריההפיעל

.הזהותוהשגתלמציאותההסתגלותארכיטיפ-אגו•

היצריםאתהמאכלס,"האפלחלק"הזהו.בקיומולהודותמוכניםאנושאיןמשוםמדחיקיםאנואותו,באישיותנורצויוהלאהנחותהצד-הצל•

.בנוהקיימיםהפרימיטיבייםהרגשותואת

,החברהלציפיותבהתאםהמתפקדתהחברתיתהאישיותזוהי.והחברההסביבהלדרישותבהתאםחובשיםאנואותההמסכה-הפרסונה•

.החברהדרישותלביןהיחידאישיותביןפשרהמעין-"האמיתיאני"האתומסתירה

לאורךנשיםעםגבריםשלקולקטיביותחוויותובזכותנשיםעםהאדםשלהאישיתההתנסותבזכותבגבריםהמצויהנשיהיסוד-האנימה•

.בתוכוהמצוי,הנשילצדיחסואתוהןשבעולמולנשיםהגבריחסאתהןקובעתהאנימה.(הקולקטיבימודע-תתהעלבהסתמך)ההיסטוריה

,שבעולמהלגבריםהאישהשלהיחסאתקובעהוא.גבריםעםנשיםשלוהקולקטיביותהאישיותמהחוויותהלקוח,בנשיםהגבריהצד-האנימוס•

.בתוכהשמצויהגברילצדהיחסואת

,בית,כסףדוגמת)חומרייםבדבריםמלהתעסקחדלהואבה,פנימיתולהרמוניהלשלמותהאדםמגיעארבעיםגילשבסביבותטעןיונג-העצמי•

משקלשיווי,אחידותלאישיותמקנההעצמי.רוחניתלשלמותלהגיעשאיפהמתוךרוחניותבמטרותשלוהאנרגיהאתומרכז,(וכדומהפרטנר

.ויציבות

(וויקיפדיה)•

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9C_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%9C_(%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%94_(%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A4






ההדחקה, ההסתרה, מוטיב השתיקה

.כל מה שביקש–" תנו קיר תנו אור"

,  בעד חרכי התריסים המוגפים תמיד, ורק בלילות, לא ידע איש מה מתרחש בין הכתלים, כיוון שחי לבד. לא נראה ולא נתגלה, בקומת הקרקע, ותקופה ארוכה התכנס בדירה הקטנה שלו"

."  ניכר אור הפנס הזורח אל קיר לבן בביתו

.מתלהטת, רגשותיו הצטרף במין הסכמה שקטה-והמון כולא"–..." לא מתאים, לא עכשיו"

."  עכשיו, להפסיק עם זה. הצטרפומתנהמיםוקולות 

"לצד המיץ והכיפות, ובהה בכעכים שהושמו על השולחן, ישב שמוט לסת. ושתק, התיישב מצונף בין אבנר לסימה"

."  בלי הדוד נתן. קירות לבנים"

." ביקש מישהו מן האֵפלה"

"בשמש, כשיצאנו החוצה עמדנו במגרש החניה"

."שותקתדמותו ה"

."לא נורא, אפילו נהיה קצת דתי בבית החולים, שהוא שקט, ששלומו טוב"

."שהכול בסדר הסתובב דוד נתן באטיות אל הסדיןפרלהכשאותתה לו דודה . מול סדין לבן גדול שנתלה לאורך המרפסת, אילםקצת , העמידו אותו"

..."  "אשיבנועל שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא : "הרצין, תיקן את כיפתו על קדקודו, דוד נתן פקח את עיניו"

.ודוחקת אותו לפינה, אבל השתיקה היא גם של החברה המסתירה את הסודות, הוא שותק ואפילו אילם. לרוב דמותו של דוד נתן מזוהה עם שקט

בעבודה דחקו אותו אל מעבר לקיר בחדרון ללא חלון



–אירועים מכוננים בהיסטוריה של העם היהודי 

, סטלמךנחום , כאשר שחקן הכדורגל, האירוע המתואר הוא משחק גומלין בין נבחרת ישראל לנבחרת רוסיה, התקיימו המשחקים האולימפיים1956בשנת 

.סטלמךלמידע על נחום קישור. מבקיע גול בנגיחה לשערו של לב יאשין

.למידע עליו ממוזיאון ישראל לרבות התצלום ממלחמת ששת הימיםקישור.  הצנחנים בכותל, 1967משנת רובינגרתצלום של דוד 

.לשרה אהרונסון בוויקיפדיהקישור. ח"לשרה אהרונסון במטקישור.  י"התאבדה שרה גיבורת ניל1917בשנת 

.למידעקישור"(.  מבצע יונתן"לימים נקבע שמו " )מבצע אנטבה"1976ביולי 4

.קישור–1970שפיגלר מבקיע גול באליפות העולם בשנת ה'מוטל

.למידעקישור–1978זוכים באירוויזיון " אבניבי"

וראש  , סאדאתאנואר, נשיא מצרים, ימי קרטר'ג, שנחתמו על ידי נשיא ארצות הברית, דייוויד הם הסכמי מסגרת לשלום במזרח התיכון-הסכמי קמפ

.קישור. 1979וסללו את הדרך לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים במרץ , 1978בשנת , מנחם בגין, ממשלת ישראל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%9E%D7%9A
https://www.eretzmuseum.org.il/721/
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7778
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F
https://sports.walla.co.il/item/3365243
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%A7%D7%9E%D7%A4_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93










לאתר קישורמאת אמיר גוטפרוינד ב" צלליות"פרשנות לסיפור , "אני עומד לערוך מופע של צלליות. "אסתי, שושן-אדיבי

.  משרד החינוך פרשנות

לקסיקון הקשרים לסופרים  , יגאל שוורץ' פרופ, סתויזיסי: עורכים: בתוך" אמיר, גוטפרוינד(. "2014)נינה , אבקסיס-פינטו
.242-242' עמ, דביר' הוצ, ישראלים

(.7-16)זמורה ביתן ' הוצ, אתגר קרת: עורך, סיפורים11–צלליות : בתוך" צלליות. "2005אמיר , גוטפרוינד

.כתר' הוצ. תולדות השיגעון בעידן התבונה(. 1961)מישל , פוקו

".דרור"קריית חינוך , "צלליות"פרשנות לסיפור . אורלי, בכר

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut2.pdf

