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מסך קטיפתי כהה הוסט בתנועתיות רכה... 
חושך באולם, אור על הבמה. שקט מזומזם 
קלות עולה מקהל הצופות ומנגינת פסנתר 
קלילה מלווה את כניסתן של ארבע דמויות 

לבמה:

ציפי - בכורת האחיות )מעט מוגבלת ולא 
עובדת(

נחמי - השניה, נמרצת ועסוקה מאד!

חיוש - נישאה זה עתה

ויהודית - המוז'ינקית של המשפחה)בת 12(

מארג משפחתי חי נפרס על הבמה. היום 
הראשון ללימודים... ההתרגשות, ההכנות, 
הבוקר המאורגן )או שלא...( ואמא, המורה 
המפורסמת של כיתה א', נשארת בבית. היום 
הראשון של הפנסיה! מי מ-4 האחיות תזכר 

באמא שלא השתתפה בצעדת הכחול-תכלת 
הנרגשת? מי תגדיל לעשות ותעלה לבקר עם 
שושני קינמון ריחניים? ומי תשכח לגמרי???

המסך נסגר ונפתח.

ציפי, החליטה לארח את ההורים אצלה 
לכ-ל חג הסוכות!! המבצע הופך למורכב 
ביותר, כשאמא מסכימה רק בתנאי ששאר 
הילדים הנשואים יבואו גם הם לחג הראשון... 
מי מהאחיות תטיל וטו? מי תיפגע ותחוש 
מוזנחת מאד?? ואיזה סוד משפחתי אוצר 

בתוכו סלט הפירה?

קהל הנשים נע בין הסיטואציות המשפחתיות. 
בין צחוק משוחרר לדממה מתוחה, חיוכי "גם 
אצלי" ודמעות התרגשות... היתה זו חוויה 

מיוחדת ומשחררת! 

המופע עלה והופק בין דפיו של 
הספר "שישאר בינינו"... ארבע 
סופרות בתפקיד האחיות 
את  רב  בכשרון  מציגות 
הסיפור המשפחתי שמתרחש 

בכל משפחה. 

גם אתן, תקראנה, תחייכנה 
בהזדהות ותצחקנה בשחרור...  

הבאנו אותן לכאן, על במת 
קצרה  להיכרות  העיתון. 
ושיתוף בחוויה המיוחדת של 
יצירת טטרלוגיה משפחתית 

ארוגה היטב באומנות. 

הבמה היא שלך, הסופרת ל. 
פוטש )ציפי(. זכית לתואר 

בכורת האחיות! 

זוהי חוויה מיוחדת לקבל עוד 
3 אחיות במתנה. ספרי לנו 
באופן אישי על החוויה הזו, 

אולי אין לך בכלל אחיות??

יש לי ברוך ה' את אחיותי 
הביולוגיות ואין כמוהן בעולם! 
אבל לטוב אין גבול והיה נחמד 

ומעשיר להוסיף עוד שלוש למלאי, ועוד 
שלש כאלה מיוחדות.

 הסופרת א. בראון )נחמי( משתפת בחיוך:

היה לי קל מאד להחליק אל המשפחה התוססת 
ומלאת החוויות, כמי שבאה מבית של בנות 
ורק בנות! ההתרחשויות בסיפורים שאבו את 
ההשראה שלהן כמעט הישר מן המציאות. 
במהלך הכתיבה היו מילים ושורות שפשוט 
צפו וכאילו נכתבו מאליהן. שהרי, בבית 
של בנות לעולם לא משעמם! לדואגות, אל 
תחשובנה לרגע שסיפרתי על המשפחה 
שלי... אך, די בבדל זכרון ילדות שנשזר 
בסיטואציה הכתובה והציף אותי באחת 

בנוסטלגיה מתוקה.

 מסקרן! ספרי לנו אנקדוטה אחת?

כשערכנו את הפרק על עבודת השורשים של 
יהודית, כתבתי על חוויות ילדות של נחמי 
בבית של סבא וסבתא. בין היתר, הזכרתי שם 
את עץ השזיפים שבחצר, עליו היינו מטפסות 
כילדות קטנות. )כן, הבנות!( את העץ הזה 
פגשתי בגיל 5 או 6 בחצר של דירה צפתית 
ישנה, אליה הגענו לנופש בימי בין הזמנים. 
הדירה היתה בלה והתנאים מאכזבים, אבל 

העץ בגינה היה פיצוי...

מדהים. בעצם, הכנסת בסיפור התרחשויות 
מציאותיות שקרו לך.

 נכון, נושאים רבים נשאבו מהמציאות כמו: 
חתונה מחוץ לעיר, סודות במשפחה, יחסי 
הנשואים והילדים שעדיין בבית, ועוד ועוד...
אז תודה לכן אחיותי )האמיתיות(, שבעצם 
היותכן עזרתן לי להביא זוויות והיבטים 

מרתקים, בחוויה ששמה 'אחיות'.

ותודה גם לאחיותי מהספר. אין ספק שפינה 
חמה בליבי שמורה עבורכן לעולמים!

 הסופרת י. היידה )חיוש(, משתפת אותנו 
עוד מ'הפינה החמה'... 

ברוך ה' זכיתי באמא נפלאה ובאחיות ביולוגיות 
נהדרות והן נתנו לי את החשק והרצון לפתח 

קשרי משפחה חדשים עם אחיות נוספות. 
)כמה שיש, זה לא מספיק!( 

היה לי מקסים להכיר את לאה, אסתי וחני. כל 
אחת והגוון והעומק שהיא הוסיפה למשפחה. 
עם ההתרגשות של סיום עריכת הספר, התלוותה 
צביטה קטנה של צער. זהו? נפרדים?! אז 
ברוך ה' לא נפרדנו, אנחנו מרגישות קרובות 
ומשתפות בחוויות ובשמחות. כנראה שמה 

שזורם בינינו, זה לא רק מים...

אחרונת האחיות! הסופרת ח. פרידמן )יהודית(, 
זכית בתואר המוז'ינקית... ספרי לנו מהחוויה 

שלך:

לקבל שלוש אחיות גדולות זו אכן חוויה 
מיוחדת, בפרט לאחת כמוני שבחיים האזרחיים 
משמשת כבכורה במשפחה... )אבסורדי לגמרי! 
א.ב.( מתנה לא פחות משמעותית היתה 
האפשרות לשוב ולהיות ילדה, כמעט על כל 
המשתמע מכך... ואל תשכחנה שבמסגרת 
התא המשפחתי אימצנו לנו גם אמא חדשה, 

שזו כבר באמת אטרקציה...

אם כבר הזכרנו את האחיות והמשפחה 
הביולוגית שלכן... אי אפשר שלא להעלות 
את הנקודה של השוואה בין אחיות, תחרותיות, 
ו'קליק' מיוחד שיש לי דווקא עם אחות 
מסוימת. כנסנה לרגע לתפקיד אותו גילמתן 
בסיפור ותנסינה לחשוב, עם מי הייתן בוחרות 

לצאת ל'נופש נשים':

ירשו לי להכנס לנופש נשים? )ח. פרידמן 
נכנסת עמוק לנעליה של יהודית בת ה-12.( 
אם כן, ברור שאבחר בחיוש! זו האחות שמעלי, 
אשת סודותי ואליה אני הכי קשורה נפשית 

ומוראלית. 

מצד שני, לא יכולה בלי הדמות האמהית של 
נחמי. אתה אני מסודרת, שבעה ובטוחה בכל 
זמן ובכל מקום. ורגע, לא התכוונתן לקחת 
לי את ציפי! שאת האמת, יש לה חלק נכבד 

בגידולי ומקום ענק בלב רק בשבילי. 

חיוש )י.היידה( מצטרפת לאמירה הנלהבת:

מה השאלה בכלל? בכולן! אני מעדיפה שנצרף 
גם את הילדים שגילו סבלנות יוצאת דופן 
בימים המאתגרים, כשהדד-ליין נשף בעורף.

ויש גם זווית מפתיעה של נחמי )א. בראון(:

עד כמה שנחמי נתפסת כמי שידה בכל, 
מעורבת בכל ענין, עדיין יש לה את הזמנים 
שבהם היא זקוקה לשקט שלה וכל שמתחשק 

לה הוא להתנתק מהכל ולשבת מול גלי הים 
המתנפצים, לבד, היא עם המחשבות שלה, 

והפילסופים הלא נגמרים...

במחשבה שניה, נראה לי שהייתי מציעה 
דווקא לאחת הגיסות בסיפור, רוחי או בלימי 
או אפילו פניני. תמיד טענתי שאנחנו לא 
עושות די כדי שהן תרגשנה חלק מהמשפחה 
ממש, אז זאת בהחלט יכולה להיות הזדמנות.

מחשבה יפה. רגע, עוד לא סיימנו... ציפי 
)ל.פוטש( מפתיעה גם היא:

הייתי רוצה לנכס לי את יהודית. היא אחות 
לענין! )בלי לפגוע באף אחת. א.ב.( אני אוהבת 
נערות ואת רוח החיים שהן מפיחות בכל 
מקום ואולי משום שהיא מזכירה לי את 

אחותי המוז'יניקית. 

משפחולוגיה מרתקת! נצא לרגע מהטריטוריה 
המשפחתית וניכנס לשטח פרטי. למקום בו 
הסיפור פגש אותך ומצאת את עצמך מזדהה 

מאד עם הדמות שגילמת.

א.בראון, הנחשונית שמכניסה אותנו לטריטוריה 
האישית שלה:

שינויים  עושה  כשנחמי  הסוף,  לקראת 
משמעותיים מאד שמשפיעים על חייה, 
בחלק הזה במיוחד אני מרגישה שממש 
הבאתי את עצמי כמעט ללא הגנות. תהליכים 
פנימיים מצאו את ביטויים במגוון היבטים 
מחייה של נחמי, שלא דומים בהרבה לחיים 
הפרטיים שלי, אבל זה לא מנע ממני להרגיש 
את ההזדהות המוחלטת. הפרקים הללו נכתבו 

ממש מבפנים.

גם ל.פוטש מוצאת נקודת הזדהות:

כשציפי לא היתה מסונכרנת עם לוח השנה 
ופתאום גילתה שפורים חל השבוע... מצאתי 
את עצמי שם... כשלא הייתי מסונכרנת בסיפור 
עם גילאי הילדים שלי והתקשרה השדכנית 
להציע שידוך לדבורי, כמעט התעלפתי מרוב 
הלם!! וכשארונות הקיץ-חורף לעולם אינם 
מתואמים לי עם הקיץ והחורף האמיתיים...

י.היידה משתפת:

מהרגע הראשון אהבתי את חיוש )אין מי 
שלא אהבה/הזדהתה איתה. א.ב(. למרות 
שלפעמים היא הרגיזה אותי, סלחתי לה 
בחיבה. למה? לא יודעת. אולי בגלל שעל כל 
פשעים תכסה אהבה. שמחתי עם העבודה 
שהיא עשתה עם עצמה. ריגש אותי לגלות את 

הרגישות שהיא פיתחה עם הולדת הילדים. 
אבל בשלב זה הרגשתי קצת מיותרת.

ובאיזו סיטואציה הזדהית, את, חני?

בכל הסיטואציות. ברגע שגילמתי את הדמות 
)יהודית( - היא היתה אני בעצמי, ברמ"ח ושס"ה. 
ואגב, גיסתי הצעירה שמככבת במשבצת כזו 
בחייה האמיתיים כמוז'ינקית התבטאה פעם, 
שכשהיא קוראת אותי כ'יהודית' בסיפור, 
היא רואה את עצמה במראה ומזדהה עם 

כל מילה...

מדהים! יש עוד קוראות רבות שבטח מצאו 
את עצמן בסיטואציות השונות. ולמי שלא 
קראה עדיין את הספר-מופע הענק הזה 
מומלץ בחום! זוהי חוויית קריאה מענגת...

ולסיום, איזה פרק מהטטרלוגיה המשפחתית 
היית רוצה שיתרחש במציאות?

י. היידה )חיוש(: הכנסת ספר תורה לעילוי 
נשמת אבי ז"ל - ריגשה אותי מאד הזכות הזו!

 א. בראון )נחמי(: החתונה של יהודית! הילדים 
כבר לא מחזיקים מעמד, על אף שהיא עוד 
לא בשידוכים... נקווה שעד שזה יקרה כבר 
תחלוף הקורונה ונזכה לרקוד בחתונתה עם 
כל המשפחה בבריאות ובלי שום עגמת נפש!

ל. פוטש )ציפי(: הפרק שבו ניסיתי לארגן 
תמונת עץ משפחתי עם כל הנכדים של 
ההורים אצלי בבית. הלוואי שהחלום הזה 

היה הופך למציאות!

ח. פרידמן )יהודית(: הפרק של ביאת המשיח. 
מתי נכתוב אותו, אחיות???

לא נשלם המסע בין דפיו

של הספר...

עוד רבות ידובר בחשיבותו

 של הקשר...

מי תקרא ותצא עם תובנה 

ואף מסר...

אחווה משפחתית ו"שישאר 
בינינו" -

זה השדר!

תודה לכן ארבע 'אחיות', 
שפתחתן לנו צוהר לתא 

המשפחתי שלכן! 
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תוכן שיווקי

טטרלוגיה* 
 /א. בן-חורמשפחתית

*טטרלוגיה - זו סדרה של ארבע יצירות אמנות. היצירות עצמאיות ועומדות בזכות 
עצמן, אך הן קשורות זו בזו. למרות, שלעיתים מתרחשות בהפרשי זמן גדולים.


