
בורקס הצגה
 את המיומנות איך להרים שואו פיתח בן פרי במאפיות שניהל אביו, כישרון ששייף ב-18 השנים האחרונות 
 כשחקן ויוצר באנסמבל "ציפורלה". עתה, עם מופע אוטוביוגרפי והצגה באוף ברודוויי בבימוי מילי אביטל, הוא מספר 
 איך דיוויד שווימר ריגש אותו במילה אחת וכיצד בצק פילו עזר לו להתרומם מהמצוקה הגדולה שהביאה הקורונה

 בספרים שמוציא
טרנט טלבוט, ילדים 

לומדים על אלוהים ועל 
הזכות לשאת נשק
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חגית גינזבורג

צילום: אבישג שאר־ישוב

־חוץ לרחבה של אולם הבימ
למוכר  סמוך   ,4 מה 
הבייגלה המיתולוגי, בן פרי 
מוכר בורקסים. הקהל נראה קצת 

־מבולבל: הם הרגע צפו בו על הב
בן  "וואן  שלו  היחיד  במופע  מה, 

־שואו". מתי בדיוק הוא הספיק לה
־חליף את הדמויות בבצק פילו בי

סתם  שאני  חושבים  "אנשים  תי? 
צוחק איתם, כשאני אומר שיש לי 
בורקסים",  בו  מכין  שאני  מופע 
לעצמם  חושבים  "הם  אומר.  הוא 
ואז שואלים אם אני  'איזה חמוד' 
מחלק אותם לקהל. לא מאמי, אני 

מה הבחור  לדעתי  אותם.  ־מוכר 
בייגלה רוצה לרצוח אותי". 
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היא  הבורקסים  מכירת  גם 
אחר  דבר  כל  כמו  בדיוק  שואו, 
שהוא עושה, עם מוזיקה וצעקות 
אבל  פצצה".  ל"בורקס  והבטחות 
לא מדובר בסתם גחמה של שחקן 

האלא בעסק לגיטימי שהקים בת
קופת הקורונה. 

העד פרוץ המגפה פרי היה שח
קן עובד: כבר 18 שנה שהוא חלק 

המאנסמבל "ציפורלה" — מופע קו
שהפך  ונונסנס  סאטירה  מדיה, 
יחד  הקים  אותו  קאלט,  לתופעת 
נתיב  בניסן  עם חבריו ללימודים 
)אפרת אביב, דאנה איבגי, תומר 

הנהיר פטלוק, תמרה קליינגון, לו
טוס אתרוג, גל פרידמן, דודו גולן 
ועמרי דורון(. לאורך השנים מצא 

ההצלחה גם בזכות עצמו, בתפקי
"המובילים"  כמו  בסדרות  דים 

הו"חשופים" ושלל פרסומות, ובש
לצד  משחק  הוא  האחרונות  נים 
המבוסס  לילדים  במופע  לוי  ינץ 

העל סדרת ספרי "הדוד אריה". בת
קופה שלפני הקורונה העלה פרי 

האוטו היחיד  מופע  את  הלבמה 
הביוגרפי שלו — אוסף של סיפו

שצבר  ומערכונים  דמויות  רים, 
גם  עלה  במקביל  לאורך השנים. 
בניו יורק עם ההצגה "נקסט סטופ" 
מילשטיין  נגה  עם  יחד  שיצר 
בבימויה של מילי אביטל ועלתה 

לאחרונה בישראל. 
הכל.  גדעה  כמצופה,  המגפה, 
"זו היתה הפעם הראשונה בחיים 
האחריות  את  לקחתי  שבה  שלי 
לידיים שלי בצורה גורפת", הוא 
אומר. "בעיקר לקחתי אחריות על 

ההמשפחה שלי. אני חושב שבתקו
בציפורלה  עשינו  הקורונה  פה 
היינו  ואמנם  הצגות  עשר  אולי 
תוכנית  הרמנו  יצירתיים,  מאוד 

הרשת וכאלה. זה אחלה, אבל מפר
נס משפחה זה לא. הייתי במקום 
משהו  גדולה,  מאוד  מצוקה  של 

ההישרדותי כזה ומתוך זה שלא יד
נולדה ההחלטה  עתי מה לעשות 

הלפתוח עסק. היום העסק הזה מא
פשר לי חופש יצירתי, לעשות רק 

את מה שאני רוצה". 
הוא  המשחק,  כמו  הבורקס, 
שלו.  מהסיפור  נפרד  בלתי  חלק 
40, נשוי לויקי בראל מלהה  פרי,
קת "מיומנה" ואב לשניים, נולד 
שנתיים  בן  וכשהיה  אביב  בתל 
גיל  משפחתו עברה ללונדון. עד 
14 הספיק לגור באנגליה, ברזיל, 

לאנג שוב  ולחזור  אנג'לס  הלוס 
ליה. אביו היה איש עסקים שרצה 

הלהכיר לעולם את הבורקס הטור
קי. "לפני כמה זמן אחותי אומרת 
לי 'ואז היה את הקטע הזה שהיינו 
לה  אמרתי  בברזיל'.  ספר  בבית 
בברזיל'.  ספר  בבית  היינו  'לא 
כנראה,  זה  את  מחקתי  פשוט 
זוכר פתיח של  איכשהו. אני רק 

איזו סדרה ברזילאית". 
חוגי תיאטרון היו הדרך שלו 

בכל  אחרים  לילדים  להתחבר 
מדינה שבה נחתו — "עברנו כל כך 
הרבה פעמים שחוג תיאטרון היה 
סוג של עוגן, הדרך שלי להסתדר 
חברתית. הייתי מגיע לחוג, תמיד 
הייתי מצחיק. זו דרך טובה להשיג 

חברים, הומור. וסקס )צוחק(". 

שואו בעולם האמיתי
כשהיה בן 14 המשפחה שבה 

הש ברמת  והתמקמה  הלישראל 
רון. מהנדודים הוא רכש אנגלית 
כל  לחקות  יכולת  עם  מושלמת, 
סוג של מבטא בריטי ואמריקאי 
בארץ  הדעת.  על  לעלות  שניתן 
הוא למד בתיכון אלון ובסופו של 
למגמת  שם  גם  הצטרף  דבר 
לעבוד  החל  במקביל,  תיאטרון. 
שאביו  והמאפיות  במסעדות 

הפתח. "לא ממקום של עבדותהיל
דים", הוא אומר. "סתם כי זה היה 
אבא.  של  בעסק  לעבוד  מגניב, 

אנ עם  לדבר  איך  ממנו  הלמדתי 
השים, איך לעשות שואו בכל מפ

גש שלך בעולם האמיתי". 
המאפיה  בלונדון,  חיו  כשעוד 
של אביו היתה ממוקמת לצד בית 
שסימן   Lamda למשחק  הספר 
לעצמו כיעד עתידי. הוא טס לשם 
ולקח  שלו  ה–20  שנות  בתחילת 
קורסים, אבל לא התחייב. לבסוף 
נתיב.  לניסן  והתקבל  ארצה  שב 
"אם לא היתה לי את הכיתה שלי, 
אני לא חושב שהייתי שורד את 
בית הספר", הוא אומר. "זו מסגרת 
שלא לגמרי התאימה לאופי שלי, 
בתקופה שבה ניסן עוד היה בחיים 
קלאסית.  מאוד  היתה  המתכונת 
צורה,  בשום  לשם  התאמתי  לא 

חוץ מלכיתה שלי".  
שם,  נולד  ציפורלה  אנסמבל 
בתוך הכיתה. כבר בסוף שנה א' 
הם העלו יחד מופע שהיה מבוסס 
שנוצרו  ונונסנס  מערכונים  על 

עשינו  "פשוט  עצמם.  לבין  בינם 
דברים שאף אחד לא ביקש, היינו 
קצת מעצבנים אפילו. אף אחד לא 
אבל  א'  שנה  בסוף  הצגה  עושה 
פשוט הלכנו לצוותא 1 וגרמנו לזה 

הלקרות. העלינו מין מקבץ של קט
אלטרנטיבי,  באופן  שיצרנו  עים 
בינינו לבין עצמנו, אבל בנינו את 
זה ככה שזה ירגיש כמו דבר אחד. 
אנשים שהיו שם אמרו 'טוב, אתם 

חייבים לעשות את זה שוב'". 
מאז 2005 כשעלו עם המופע 
הראשון שלהם, "עקיצה טבעית", 

הציפורלה סומנו כלהיט. הם הספי
ב–18 השנים שחלפו להעלות  קו 
שם  כל  לארח  נוספים,  מופעים 
להעלות  שאפשר  בישראל  גדול 
על הדעת, למלא אולמות, ובימים 
פודקאסט  משיקים  גם  הם  אלה 
שיעסוק בעבודה ויצירה קבוצתית. 
הם נחשבים לאנסמבל יוצא דופן 

הבישראל. "באים אליי אנשים אח
הרי הצגות ואומרים לי 'ראיתי את

'כן?  עונה  ואני  עשור'  לפני  כם 
איפה היית עשר שנים עד שראית 
אותנו?'. עיקר הדבר שאני חושב 
שעובד זו ההתפוצצות האנרגטית 

השל החיבור הזה, של הקבוצה. אנ
היו  שהם  כך  אחר  אומרים  שים 

רוצים להיות חלק מאיתנו". 
הההצלחה של ציפורלה, לתפי
הסתו של פרי, קשורה בעבודה בל

תי פוסקת ויצירה שנובעת מתוכה. 
פעמייםה נפגשים  הקבוצה  חברי 

שלוש בשבוע, כותבים, מצלמים, 
סדנאות  לעצמם  מעבירים 
"אני  פעולה.  שיתופי  ומייצרים 
חושב שאנחנו פשוט טובים אחד 
לשני, כי כישרון יש לכולם. יש פה 

האת עניין ההתמדה והעבודה הק
השה, שבזה אנחנו טובים, כולנו עו

אני  לכל  מעל  אבל  קשה.  בדים 
החושב שעומד העניין האישי, החב

רתי. אנחנו יודעים לכבד אחד את 

קלי כמו  נשמע  אולי  זה  ההשני. 
שאה, אבל זה נכון. אם אתה אוהב 

האת האנשים שעובדים איתך ומכ
בד אותם, היחסים שלכם יכולים 

להמשיך לנצח".
גם  אבל  מדהים,  נשמע  זה 
אותך  לבלוע  שיכול  משהו 

כאינדיבידואל. 
"אתה בהחלט רוצה לעשות גם 
לביתך. תמיד עשיתי במקביל עוד 
בסדרות,  תפקידים  פרויקטים, 
הצגות פרינג'. משהו בחשק בסופו 

השל דבר הולך וגדל. עבודה קבוצ
אותי  שמעסיק  משהו  היא  תית 
הרבה שעות בשבוע אבל עם הזמן 

האתה אוגר חומר ואתה רוצה למ
צוא לו מקום. סיטואציות, אנשים, 
דברים שאתה רוצה לפרוק והדרך 

ההיחידה שאני מכיר כאמצעי לשי
תוף הוא הבמה". 

את "וואן בן שואו" הוא העלה 
שנים.  שלוש  לפני  לראשנה 
"קשה להסביר לאנשים שזה לא 
כן  וזה  קומי  כן  זה  כי  סטנדאפ, 
מופע יחיד, אבל אני מכניס לשם 
ריקודים,  שירים,  דמויות,  מלא 
הצגת  ממש  זו  ליפסינק.  קטעי 
מזה.  כל מה שמשתמע  על  יחיד 

הכשחזרתי עם זה מהקורונה הוס
הפתי פנימה גם את סיפור הבור

כבר  הוא  הרוקנרול.  זה  כי  קס, 
חלק ממני בצורה כל כך יצירתית 
אני   — הבמה  על  קורה  גם  שזה 

מכין בורקס על הבמה". 
הפרי הוא וירטואוז ואשף אל

תורים. גם במסגרת מופע היחיד 
על  לשמור  לעצמו  מאפשר  הוא 
דינמיות, מדי פעם מזמין אורחים 
להופיע יחד איתו סתם כי נתקל 
בהם ברחוב )"פגשתי את טלי אורן 
'יאללה,  לה  ואמרתי  במקרה 
עם  לו  קרה  דומה  דבר  בואי'"(. 

ה"נקסט סטופ", הצגה קומית שעו
המהגרים  בישראלים  סקת 

הלארה"ב ובחלום האמריקאי שמ
תנפץ להם בפרצוף. 

ההחיבור עם המחזאית נגה מי
לשטיין נוצר ב–2014 כשציפורלה 
יורק  בניו  מזלם  את  לנסות  טסו 

המסח ההצלחה  שלמרות  הוגילו 
קהל  להביא  כדי  בישראל,  ררת 

הבאמריקה הם יצטרכו לעשות דב
רים קצת אחרת. "שכרנו את נגה 
להיות מישהי שתעזור לנו למלא 
אולמות, כי באופי שלה היא מאוד 

הקצינה כזאת, מפקדת. היינו צרי
האמריקאים  כי  כזאת  אחת  כים 
הם מאוד לא כאלה. הם יותר כזה 
yeah, sure, okk ולא זזים. נגה סיה

לי  והציעה  מחזה  לה  שיש  פרה 
לקרוא אותו". 

ואז הגיעה מילי
נדרשו לכך עוד כמה שנים ולא 
מעט פיתולים אבל בסופו של דבר, 

הובמיוחד לאחר שמילי אביטל נכ
נסה לתמונה, פרי מצא את עצמו 

יורק  בניו  והצגות  לחזרות  טס 
הכאילו מדובר בבית שאן. "זו ההס

להצגה שהיתה  ביותר  השווה  עה 
קם  "אני  אומר.  הוא  בחיים",  לי 
בבוקר, לוקח מזוודה, לוקח רכבת 
לנתב"ג, עולה על מטוס לניו יורק, 
קלאב',  קומדי  ל'ברודוויי  מגיע 
מחליף בגדים ועולה להצגה. הייתי 

התעמלות בוקר

הכנרת  אכזיב,  את  קושר  מה   .1
ומוטו לאומי צפון אמריקאי?

2. מהו הקשר של הנ"ל לשטח ליד 
מחלף לטרון ולאתר ספורט בצפון 

אצבע הגליל
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נוחת שם ולא יודע איפה אני ישן 
בלילה. מצאתי את עצמי במקומות 
הזויים שרק ניו יורק יכולה להציע 
לך — מנזר, בית כנסת, בית של זוג 
גייז מבוגרים שהם חברים של אבא 

שלי. הכל שם היה הזיה". 
המעורבות של אביטל בהפקה 
)"לעבוד עם מילי היה מושלם, היא 
מאוד מאפשרת ויצירתית. יש המון 
בדיחות בהצגה שנולדו סתם מתוך 
עבורו  הולידה  שלנו"(  שיחות 
מפגשים שלא ציפה להם, למשל 
דיוויד שווימר, שהגיע לצפות  עם 
של  מבוימת  בהקראה  גם  בהם 
גאלה  בערב  בהמשך  וגם  ההצגה 
שנערך לקראת העלייה הרשמית. 
"ככל שמילי נכנסה לזה יותר 
ככה היא הביאה לתוך הדבר הזה 
אנשים עם משמעות בינלאומית", 
בקהל  נמצאים  "אם  מספר.  הוא 
או  השחקנים(  )מאמן  מוס  לארי 
גרטשן מול )"אימפריית הפשע"(, 
או דיוויד שווימר, זה חתיכת דבר. 

שאת יודעת, אתה קורא שהיא עב
דה עם ההוא או יצאה עם ההוא, 
אבל מילי מאוד יודעת לעבוד עם 
אנשים וזה מהר מאוד הופך להיות 
ממשהו שקראת עליה פעם, לזה 
שהבנאדם הזה יושב מולך בהצגה. 
עשינו קריאה מבוימת באיזה חלל 
הוזמן  ושווימר  יורק  בניו  חזרות 
לנו  זורקת  פשוט  ומילי  לזה, 
'דיוויד שווימר יגיע'. עכשיו, אין 
מה לעשות, בשבילי זה רוס. אני 
'חברים'. מאותו הרגע  גדלתי על 

שרצות לי בראש כל המניירות והב
אומר  ואני  מהסדרה  שלו  דיחות 
לעצמי, רק שאני לא אראה אותו 
זה  כי  מטומטם.  משהו  לי  וייצא 

קצת מתאים לי". 
בפעם השנייה שנפגשו, בערב 
הגאלה של ההצגה, שווימר כבר 
ושהם  מצחיק  שהוא  לפרי  אמר 

שצריכים להיות חברים. "הוא אש
הזו,  במילה  מולי  השתמש  כרה 

."friends
בן  "וואן  על  בין העבודה  אבל 
שואו" ו"נקסט סטופ" פרצה כאמור 
הקורונה, ופרי נאלץ להמציא את 

שעצמו מחדש. "זה מצחיק, את יוד
עת, כי הרבה שנים רציתי לעבוד 
עם אבא שלי בעסקים שלו. היה לי 
לעזוב  שרציתי  נתיב  בניסן  שלב 
ולטוס ללונדון לעבוד בעסקים שלו 
שהדודים שלי המשיכו לנהל אחרי 
שאנחנו חזרנו לארץ. אבל ההורים 
מהרגיל,  הפוכים  בדיוק  הם  שלי 

במקום להגיד לי 'כן, בוא תרכוש 
ניסיון במקצוע מועיל' זה היה יותר 

'לא, אתה תהיה שחקן'.
ש"לאבא שלי היתה חנות בקי

נג ג'ורג' של בורקסים שהוא היה 
סוגר מדי יום בשלוש והצעתי לו 

ששאבוא לשם בשלוש ואשאר למ
שכור עד הערב. בגלל שאני הבנא

לא  אני  'רגע,  אמרתי  שאני,  דם 
אמכור בורקסים, אלא הבורקסים 
חליפה  לקחתי  ידי'.  על  יימכרו 
עם  דמות  חליפת  מציפורלה, 
פפיון, צילמתי את עצמי שם עם 
הבורקסים, העליתי פוסט, סטורי. 
עשיתי מזה וייב. הולך עם רמקול 
ומשמיע ג'ון לנון. אבל בהתחלה 

שזה לא עבד כי לא היו אנשים בר
עם  היום  את  מסיים  הייתי  חוב. 

50 שקל בכיס, 30 שקל". 
זמן עד שהוא  לא עבר הרבה 
השכונתיים  השווקים  את  גילה 
שצצו בתקופה הקורונה וממכירה 
תל  מגוריו,  בשכונת  ביתי  בשוק 

בכל  למכור  התחיל  הוא  ברוך, 
לבדו,  נוסע  בארץ.  אפשרי  שוק 
מרכיב את הדוכן בעצמו ונותן את 

השואו שלו. 
מכירות  היו  אלה  "בהתחלה 
של סוחרים שנתקעו עם סחורה. 
היו מגיעים לחניונים, לבתים של 
מתארגנים  היו  ושכנים  אנשים, 
לעזור  ניסו  כי  לקנות  והולכים 

שלאותם אנשים שהיו במצוקה. אמ
רתי 'רגע, גם אני במצוקה, אני גם 
נתקעתי'. אבל אני לא אלך למכור 
להם מערכונים, אני אמכור להם 

שבורקס. ואז התחלתי להכין בורק
את  זוכר  ממש  אני  מהבית.  סים 
של  כזה  קלאסי  זה סיפור  היום, 
ויש  שם  הייתי  שהצליח.  עסק 
שישי.  ליום  הזמנות   30 פתאום 
הלכתי  שלי,  לאבא  התקשרתי 
על  לי  הסביר  הוא  לחנות,  אליו 
להכין  איך  ידעתי  שכבר  הבצק 
ואז  בטוח.  להיות  רציתי  אבל 
מאותו יום שמעו עליי מכל שוק 
אפשרי, התחלתי לזוז משוק לשוק 

ש— הרצליה, כוכב יאיר, יבנה, רע
מקום  ולכל  לציון.  ראשון  ננה, 
פרי,  בן  'אני  של  הודעה  שלחתי 
ועל  עצמי  על  מילים  כמה  הנה 

שאשתי. מאז משבר הקורונה התח
לנו להכין בורקס ביתי' וכן הלאה. 
אז אנשים התחילו מ'להזמין כדי 
לפרגן לשחקנים האלה', ועד היום 
הבורקס  כי  שלנו  לקוחות  הם 
פצצה. מבצק פילו אורגינל ובלי 
שמנים  או  חמאה  או  מרגרינה 
רוויים. יש לזה משמעות. אנשים 

אוהבים שיש לדברים משמעות. 
הבורקס הביא את התקשורת. 
שישי  באולפן  בכתבה  כיכב  פרי 

בורק למוכר  שהפך  השחקן  שעל 
אני  ברודוויי,  באוף  "הייתי  סים. 
דיוויד  עם  ישבתי  בציפורלה, 
שווימר — עדיין, לא ראיינו אותי 
כל כך הרבה כמו שראיינו אותי 

שבבורקס", הוא מספר. "פתאום הת
קשרו אליי מקומות שלא ידעתי 
גלית  מדברת  'היי,  שקיימים. 
אם  לדעת  רציתי  יתד,  מהיישוב 

שתרצה לעשות אצלנו מכירה'. בש
מחה גלית, רק איפה זה יתד?"

כאמור, הוא ממשיך עם העסק 
ששלו עד היום. אשתו עוזרת לעי
שתים בהכנה ובמכירה — "הקורו

נה היתה טריפ של שנינו, שנינו 
וזה  למכור  הארץ  בכל  נסענו 
משהו שמאוד חיזק אותנו בקטע 
יחד  לעבוד  כלל  בדרך  מטורף. 
ולנו  זה מאוד לא פשוט  במטבח 

קרה הדבר ההפוך".
בורקסים בעצמו  מוכר  הוא 
אפילו  ולפעמים  הופעות  אחרי 
מקים את הדוכן שלו סמוך לבמה 
בעוד  להופיע  עומד  הוא  שעליה 
כרוכים  הדברים  רגע. מבחינתו, 

שאלה באלה. "שמעי, מה שאני עו
שה הוא לא נורמלי בשום צורה", 
הוא אומר. "זה לא הגיוני ואני מת 
זה. אני שואו. אני בא, צועק  על 

שעליהם, שם מוזיקה, חותך מהבו
רקס, אני אומר להם לבוא למופע 
היחיד שלי. ואז הם מגיעים ונדפק 

שלהם המוח". פרי מגיע עם הבור
שקס גם לאירועי חברה של הייט

קיסטים — "ואני כותב אחרי כל 
מנהלת  לכל  בורקסים  מכירת 

שמשאבי אנוש שתעביר לכולם לי
נק למופע שלי. כי מי יבוא עכשיו 

שלראות אותי בהבימה אם לא הל
קוחות שלי? והם באים". 

אין לך אגו במקום הזה? 
"יש לי, אבל אני גאה בו. האגו 
אם  לפרוח.  או  להיפגע  או  יכול 

בק להיות  הולך  מה  יודע  שאתה 
ריירה שלך, אני חושב שהפסקת 

לחפש". 
כוכב  להיות  רוצה  היית  לא 
למכור  תצטרך  שלא  ברמה 

בורקס?
מה  יודע  אני  יודע.  לא  "אני 

שהתחושה שאני מקבל כשאני נמ
לוקח  כשאני  במקומות,  צא 
לא  אותי.  שמעניינים  פרויקטים 
מזמן שיחקתי את המחליף של ג'ון 
תיאטרון  בפסטיבל  בהצגה  לנון 
שוב  תעלה  מעט  עוד  והיא  קצר 
קורן,  גור  שכתב  רואוד"  )"אבי 
ח"ג(. אז יש הצגות פרינג' שעולות 

שלארבע פעמים ורואים אותם שמו
הצגות  ויש  הכל  בסך  אנשים  נה 
שנים  כמה  כבר  שרצות  פרינג' 
ורואים אותם אלפי אם לא עשרות 

שאלפי אנשים או במקרה של ציפו
רלה מעל מיליון איש. 

שהוא  לך  שיגיד  שחקן  "אין 
לא רוצה לככב בסדרה מצליחה, 
אבל היום אחרי שיצרתי לעצמי 
נהנה  מאוד  שאני  הרבה  כך  כל 
ממנו... לפני כמה זמן מישהו אמר 
לא  אתה  עכשיו  כיף,  'איזה  לי 
לא  שאתה  דברים  לעשות  חייב 
רוצה' כי יש לי עסק. אמרתי לו 
שיותר מזה, אני גם יכול לעשות 
עליהם  מקבל  לא  שאני  דברים 
כסף. יש לי חופש יצירתי לעשות 
כל מה שמעניין אותי כאמן. ככה 
זה בארץ והרבה שחקנים צריכים 
לתחזק במקביל עוד עסקים. את 
פורד  שלפרנסיס  למשל  יודעת 
קופולה יש יקב? הוא אמר שהוא 
פתח את היקב כי המפיצים שלו 

שהם אלה שעושים את הכסף מה
לדעת  צריך  והוא  שלו  סרטים 

ששיש לו עסק שבו הוא יכול לאפ
חופש  באמצעותו  לעצמו  שר 

יצירתי". 
ומצד שני יש שחקנים אחרים 

ותפ מקמפיינים  ־שמתפרנסים 
לך  גורם  זה  גדולים.  קידים 

לקנא? 
יהיה  זה  שלא  לך  "להגיד 
שקר, אבל יש משהו שאני מאוד 
שלי  הילדים  את  לחנך  משתדל 
אליו בעניין קנאה. קנאה יכולה 
להיות דבר נפלא. אם אתה רוצה 
לעבוד  לך  אז   — גם  לך  שיהיה 
להיות  לך.  שיהיה  בשביל  קשה 
אין'  ולי  יש  לו  'איך  במקום של 
אף פעם לא עניין איתי. הרי מה 
הכרה  לקבל  ראשי?  תפקיד  זה 
מציבור. וברור שזה חשוב. אנשים 
מסיבה  מגיעים  לזה,  שמגיעים 
מסוימת והם מוכשרים. אבל אני 
נמצא היום במקום שאני לא יכול 
ולא  להגיד שאני לא קם בבוקר 
מודה על מה שיש, כי אף אחד לא 
הכל  את  בשבילי.  זה  את  עשה 
כן, לפעמים אני  אז  עשיתי לבד. 
עובד קשה כדי שקהל יבוא, אבל 
זה המקצוע הזה. אם אתה פותח 

לקו מגיעים  ולא  מסעדה  שמחר 
דרכים  מוצא  אתה  גם שם  חות? 

שיצירתיות. מצאתי את הדרך לח
המופעים  לבין  הבורקס  בין  בר 
שלנו  היחידה  האפשרות  שלי. 
באמנות,  להעמיק  היא  כאמנים 
ואם  בה.  ולהתמיד  בה  להתעסק 
אתה מספיק בתוך האמנות שלך, 

אז זה יגיע. זו לא שאלה בכלל".

 "אני חושב שאנחנו 
פשוט טובים אחד לשני 
ב'ציפורלה', כי כישרון 

יש לכולם, אבל אם 
אתה אוהב את האנשים 
שעובדים איתך ומכבד 
אותם, היחסים שלכם 
יכולים להמשיך לנצח"

"רציתי לעזוב ללונדון 
לעבוד בעסקים של אבא 

שלי. אבל ההורים שלי 
הם הפוכים מהרגיל, 

במקום להגיד לי 'כן, בוא 
תרכוש ניסיון במקצוע 

מועיל' זה היה 'לא, 
אתה תהיה שחקן'"

בפעם השנייה שנפגשו, 
בערב הגאלה של ההצגה 

"נקסט סטופ", דיוויד 
שווימר אמר שהוא 

מצחיק ושהם צריכים 
להיות חברים. "הוא 

אשכרה השתמש מולי 
"friends ,במילה הזו

"וואן בן שואו". "מסביר לאנשים שזה לא סטנדאפ" צילום: לי קיזו

ספריו של רואלד דאל 
נערכו מחדש כדי להסיר 

מהם שפה פוגענית
בכמה מיצירות הילדים של הסופר הוחלפו 

מילים כמו "שמן" ו"מכוער" בתיאורים אחרים, 
ובכמה מהן הוספו פסקאות שלא הוא כתב

גרדיאן

ספרי הילדים של רואלד דאל 
כדי  אלה שכתוב  בימים  עוברים 
פוגענית.  שפה  מהם  להסיר 
מחלקה   ,Puffin לאור  ההוצאה 

ששל הוצאת "פינגווין", שכרה קו
שראים כדי שישכתבו חלקים מה

טקסטים של הסופר כך ש"כולם 
יוכלו להמשיך ליהנות מהספרים 
נעשו  מכך  כתוצאה  היום".  גם 
מאות שינויים בספרים של דאל.

לדוגמה, נערכו קטעים שונים 
גופניים  תיאורים  מופיעים  בהם 

ששל דמויות. המילה "שמן" הוש
שמטה מכל הדפסה חדשה של הס
שפרים וגם המילה "מכוער" נמח

קה, כך על פי דיווח של ה"דיילי 
טלגרף" הבריטי. אוגוסטוס גלופ 
השוקולד"  וממלכת  ב"צ'רלי 
ובספר  כ"עצום",  כעת  מתואר 
"הטוויטים" גברת טוויט היא כבר 
רק  אלא  ובהמית"  "מכוערת  לא 

"בהמית".
יתרה מזו, כמה פסקאות שלא 
נכתבו על ידי דאל נוספו לספרים. 
שורה  נוספה  ב"המכשפות"  כך, 
שהמכשפות  שמסבירה  לפסקה 
קירחות מתחת לפאות שלהן: "יש 
הרבה סיבות אחרות מדוע נשים 
עשויות לחבוש פאות ובוודאי אין 
שום דבר פסול בכך". במהדורות 
והאפרסק  "ג'יימס  של  קודמות 

שהענק", מרבה רגליים שר על הדו
דה ספוג שהיא שמנה ורפויה ועל 
הדודה ספייקר שהיתה "רזה כמו 
חוט ויבשה כמו עצם, אבל יבשה 

שיותר". כעת הבתים הוחלפו בנוס
חים ללא תיאורי גוף. 

מתייחסים  אחרים  שינויים 
האומפה  בני  מגדריות.  לסוגיות 

שלומפה ב"צ'רלי בממלכת השוקו
לד" היו "גברים קטנים" וכעת הם 
 .)small people( "אנשים קטנים"

ב"ג'יימס  העננים"  "גברי  גם  כך 
והאפרסק הענק" שהפכו ל"אנשי 

.)Cloud people( "העננים
ב"חברת הסיפורים של רואלד 
ליצירות,  הזכויות  בעלת  דאל", 
אומרים ש"זה שגרתי לבחון את 

שהשפה" בעת הדפסות חדשות וש
כל השינויים "היו קטנים ונשקלו 
וההוצאה  החברה  זהיר".  באופן 
לאור ערכו את השינויים בשיתוף 
 Inclusive הארגון  עם  פעולה 
דוברו  תיאר  אותו   ,Minds
בעלי  אנשים  עבור  כ"קולקטיב 
תשוקה להכלה ונגישות בספרות 
ילדים". אלכסנדרה שטריק, אחת 

"מכ שהם  אמרה  שמהמייסדות, 
שוונים להבטיח ייצוג אותנטי ומג

עולם  עם  משותפת  בעבודה  וון 
הספרות".

מופיעה  החדשות  בהדפסות 
לאור:  ההוצאה  מטעם  הודעה 
רואלד  של  הנפלאות  "המילים 

שדאל יכולות לקחת אתכם לעול
דמויות  לכם  ולהכיר  שונים  מות 
מרהיבות. הספר הזה נכתב לפני 
בחנו  שגרתי  ובאופן  רבות  שנים 
שכולם  להבטיח  כדי  השפה  את 

יוכלו להנות ממנו גם היום".
נמסרה  שנים  כשלוש  לפני 
ממשפחת דאל התנצלות רשמית 

שעל אמירות אנטישמיות של הסו
פר לאורך השנים. בין היתר אמר 
דאל כי "יש תכונה באופי היהודי 
טען  גם  הוא  איבה".  שמעוררת 
מספיק  התנגדו  לא  שהיהודים 

שלהיטלר והיו כנועים, ושהם שול
שטים בעולם ההוצאות לאור ובמ

רכשה  שעברה  בשנה  דיה. 
דאל  של  הקטלוג  את  נטפליקס 
500 מיליון דולר. במשש –תמורת כ
פחת דאל טענו כי חלק משמעותי 
צדקה  קרן  למימון  ייתרם  ממנו 

ששתתרום כסף לפעילות נגד גזע
נות ושנאה.

רואלד דאל ורעייתו פטרישה. מאות שינויים צילום: Dave Pickoff/אי־פי
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