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על ההצגה:

ג'ון ווטסון הנער מגיע כתלמיד חדש לפנימייה היוקרתית בלונדון ,ומגלה ששותפו
לחדר הוא שרלוק הולמס ,נער כריזמטי ,חריף ומלא קסם ,אך גם יהיר ועקשן .לג'ון
כבר נדמה שמצא חבר ,אבל אז נעלם גביע הזהב ,גאוות בית הספר .הגביע הגנוב
מתגלה במפתיע בתיקו של שרלוק והוא מורחק מהלימודים .שרלוק יוצא למשימת
חקירה עצמאית ומגייס למשימה את ווטסון.

על שרלוק הולמס
ההצגה נכתבה בהשראת ספרי ארתור קונאן דויל ,המתארים את כל סיפורי
התעלומות אותן פותר שרלוק הבלש .שרלוק הולמס הוא בלש פרטי המפענח
תעלומות מסובכות בעצמו ,או מסייע למשטרה לפתור תעלומות ומקרי רצח שונים.
לשרלוק יש חוש התבוננות מפותח שמאפשר לו להבחין בפרטים החשובים ,ויש לו
יכולת נדירה להסיק מהם מסקנות חשובות.
דמותו של שרלוק הולמס מבוססת על דמותו של אדם אמיתי ,פרופסור לרפואה
בסקוטלנד ושמו ג'וזף בל ,שהיה מורה של הסופר ארתור קונאן דויל.
שרלוק הולמס הינו אמן תחפושות ,ולאורך הספרים והסיפורים הוא משנה את מראהו
פעמים רבות באמצעות מלבושים שונים ואיפור כדי להטעות את היריבים שלו
ולהתגבר עליהם.
שרלוק וג׳ון
בספר הראשון בסדרת הספרים נפגשים ד"ר ג'ון ווטסון ושרלוק הולמס כשהם כבר
אנשים מבוגרים ,דרך חבר משותף .ג'ון מתעניין בעבודתו של שרלוק והם עוברים
לגור יחד בדירה ברחוב בייקר בעיר לונדון באנגליה .שם הם גרים בשותפות ופותרים
יחד תעלומות ,עד שג'ון מתחתן ועובר לגור יחד עם אשתו.
ג'ון נוהג לכתוב את כל התעלומות ששרלוק פותר בצורת סיפורים קטנים.
בהשראת העובדה הזאת ,גם ההצגה שלנו מסופרת דרך עיניו של ג'ון ,המשמש
כמספר .רק שבהצגה שלנו ,נעשה שינוי  -שרלוק וג'ון נפגשים לראשונה כשהם
נערים צעירים.
הסופר ארתור קונן דויל
הסופר סר ארתור קונאן דויל נולד ב 22-במאי  ,1895בעיר אדינבורו שבסקוטלנד,
ונפטר ב 7-ביולי  .1930הוא היה סופר בריטי ,שהיה ידוע בעיקר בשל סיפורי הבלש
הבדיוני שרלוק הולמס ,אשר נחשבו לסגנון מיוחד וחדש בתחום הספרות הבלשית.
הוא כתב הרבה ספרים ,ביניהם סיפורי מדע בדיוני ,רומנים היסטוריים ,מחזות
ושירה.

על בלשים בספרות
 האם קראתם פעם את אחד הספרים על שרלוק הולמס?
 אילו בלשים נוספים אתם מכירים ,מספרים או מסרטים?
 האם שמעתם את השמות  -הרקול פוארו? או מיס מארפל? (שני בלשים
מפורסמים ,גיבורי ספריה של הסופרת אגאטה כריסטי)
לאחר הצפייה בהצגה
חברות כצורך אנושי
שרלוק הולמס – התעלומה הראשונה ,הוא סיפור על הכרה בחבּרות ובחברים כצורך
אנושי ואמתי בחיינו.
בתחילת ההצגה שרלוק מצטייר לנו כנער שיש לו הכל.
 האם באמת יש לו הכל? מה חסר לו? כיצד אנו יודעים זאת?
אנו מגלים במהלך ההצגה ששרלוק בעצם נער בודד .אמנם הוא בן למשפחה עשירה
ונראה שיש לו הכל ,אבל בעצם חסרים לו הדברים שאולי הוא הכי זקוק להם  -אהבה
וחום בבית .הוריו מרבים בנסיעות ושרלוק נשאר הרבה מהזמן לבדו בבית ולכן הוא
התרגל לעשות הכל בעצמו ולסמוך על עצמו בלבד .זה ברור שהוא צמא לנוכחות של
הוריו בבית ,ולתשומת הלב שלהם.
חילופי דמויות בהצגה
בהצגה ,חלק מהשחקנים מגלמים יותר מדמות אחת.
 האם זיהיתם אילו מהשחקנים גילמו דמויות נוספות?
-

השחקן שגילם את מזכיר המלכה  -גילם גם את קלוד הטבח ,וגם את פיליפ בעל
אלף הפרצופים .בסוף ההצגה אנחנו מבינים שכל אלה בעצם הם אותו אדם.

-

השחקנית שגילמה את גברת פרקינס  -גילמה גם את אמה של אליזבת.

-

השחקן שגילם את מנהל בית הספר  -גילם גם את אביה של אליזבת ,וגם את
אלפרד המשרת.

פתרו את התעלומה
ביום גשום אחד בחורף ,נגנבה טבעת מחנות תכשיטים .שוטר שחקר את התעלומה
שאל  4חשודים את אותה שאלה – מה עשית בזמן שהטבעת נגנבה?
ענתה הרופאה :אני טיפלתי בחולה.
ענה הגנן :אני השקיתי את הגינה.
ענה הספר :עשיתי תסרוקת חדשה לאשת ראש העיר.
השוטר הקשיב לארבע התשובות ,וידע מיד מי הגנב.
האם גם אתם יודעים?

הגנן הוא הגנב ,כי לא נדרש להשקות גינה בגשם

ענה הנגר :אני בניתי כסא חדש.

מנויים והורים יקרים,
אנו שמחים שהצטרפתם למשפחת תיאטרון באר-שבע וחוויתם איתנו עונה מגוונת
ומרגשת.
כבכול שנה אנו עושים את המירב להביא אליכם את ההצגות הטובות ביותר.
בימים אלו אנו נוסעים ברחבי הארץ ,ומכינים עבורכם את רפרטואר סדרות הילדים
והנוער ,על מנת להביא לכם תיאטרון איכותי ולא מתפשר .
ב 1-ביוני נפתחה ההרשמה לעונת המנויים  2018 -2017ואנו שמחים להזמינכם
להצטרף לעונה נוספת של הצגות ולגלות איתנו אינסוף עולמות.
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