
שיאה  בעיני  היא  לבלק  קומר  בין  המפגש  תמונת  אמנם 
של ההצגה, אבל לבן סעדיה יש עוד כמה קלפים שהוא 
שולף מהשרוול כדי להפוך את עגנון לפרינג' בועט, כמו 
התוצאה  נועז.  עירום  ואפילו  אקספרסיביים  מחול  קטעי 
היא הצגה מרתקת, לא משעממת לרגע, שברגעיה הטובים 

מצליחה לחשוף את הפוטנציאל הבימתי הטמון בעגנון.

מרט פרחומובסקי
Time out  תל אביב

פה קבור הכלב
"כלב חוצות", העיבוד של אודי בן סעדיה 

לרומן של ש"י עגנון, מסמן ניסיון תיאטרוני 
חדש ונועז.

של  קצרה  בהרצאה  נפתחת  חוצות"  "כלב  ההצגה 
העיבוד  של  מטרותיו  על  סעדיה  בן  אודי  הבמאי 
שיצר לרומן הקאנוני של ש"י עגנון "תמול שלשום". 
ההרצאה שהגיש בן סעדיה בחביבות רהוטה, נראתה 
כהכנה שנועדה לקרוץ לרכזי תרבות בתיכונים. אך 
הכין  לא  למשתמש  הידידותית  בהקדמה  דבר  שום 

אותי למה שבא אחר כך. 

או  הטקסט  את  לאייר  מבקשת  לא  חוצות"  "כלב 
עם  בשיתוף  סעדיה,  בן  המכשף.  יופיו  את  לחשוף 
הופכים  שטרן,  מיה  והרקדנית  שראל,  ערן  השחקן 
את סיפורו המוזר של הכלב בלק מ"תמול שלשום" 
למופע מוקצן וחצוף, שניגש לעגנון ללא שמץ של 
חרדת קודש, ומצליח להפוך אותו לתיאטרון רלוונטי 

ומרתק.

ב"תמול שלשום" גולל עגנון את סיפורו של יצחק 
ראשית  של  ישראל  בארץ  מאירופה,  עולה  קומר, 
ביותר  המסתוריים  החלקים  אחד  הקודמת.  המאה 
בלק,  הכלב  לבין  קומר  בין  המפגש  הוא  ברומן 
שבמהלכו רושם קומר על גופו של הכלב את המילים 
"כלב משוגע". מאותו רגע מסופר סיפורו של בלק 
במקביל לסיפורו של קומר, עד למפגש השני, הגורלי 

והקטלני ביניהם. 

בן סעדיה מתמקד בהצגה בנקודת מבטו של בלק, תוך 
ניסיון לפצח את המסתורין סביב דמותו של הכלב, 
והקשר המיסטי בינו לבין קומר. בהצגה הופך בלק 
של  האסורה  תשוקתו  בעקבות  שנולד  שד,  למעין 
קומר לאשת חברו הטוב, ומתוקף זה הוא מגלם את 
הטומאה ואת החטא בנפשו של הגיבור. בן סעדיה 
מציג את המפגש בין השניים כמשגל מפלצתי שבו 

מברשת הצבעים של קומר הופכת לאיבר מין גברי. 
הסצינה הזאת מדהימה והיא גורמת לך להסתכל על 

עגנון בעיניים חדשות לגמרי.

רק עגנון יעזור לו עכשיו - מתוך ההצגה.


