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 מספרים רגילים אנשים

 קהל, מול חייהם סיפור את
הרגע של המפתיעה התופעה

מדינת
מספרי

סיפורים
 דווקא לבמה: עולה פייסבוק

 חברתיות רשתות של בעידן
 קיצונית, דיגיטלית וחשיפה
 "אנשים של אירועים פורחים
 סיפורים מספרים רגילים

 באולמות או בסלונים מהחיים".
 את סיפרו כבר אלפים ענק,

 וקהל שלהם, אישי הכי הסיפור
 להאזין הגיע אלפים מאות של

 בשיטה לייק ולעשות בצמא
כפיים מחיאות של הישנה

הררי צוריאל קרן



למתנ״סים החברה באדיבות צילום:
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 בבית שהתקיים סיפורים מפגש
 במסגרת במאי, אביב בתל פרטי

 יוצאי שבו הדרך", על "סיפור
 סיפורם. את מספרים אתיופיה

 הוא הסיפור, את "כשמספרים
הישראלית" מהחברה לחלק נהפך
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 יוזיאלי, מיכל כהן(מימיו), עדן
 עמית ואורי זך מצויינים שירלי
 במועצה שלך?" הסיפור "מה בערב

 "הקהל במאי. אשקלון, חוף אזורית
 לו נתנו שהמספרים תחושה עם חזר

שלהם" הקודשים לקודש להציף

י.אי.פיא למתנ״סים, החברה באדיבות ג׳בלי, תמר גוגנהיים, אסתר יוספי, חגית צילומים:

 מכפי אחרת מתנהג שלחם שחילד מכך לתסכול ברים
ורצו. שציפו

 הורים כולנו לפניי. הרבה הבינו המארגנות זה "ואת
 רוצים שאנחנו כמו שלנו הילד את שרוצים שתלטנים,

 אותה. מבינים שאנחנו כמו לטובתו שזה ואומרים אותו
 שאנחנו כמו עבורו, רוצים שאנחנו מה את רוצה לא והוא

 זה כמה הבנתי לא עבורנו. רצו שהורינו מה את רצינו לא
 2,000 ראיתי לכולנו. רגיש נושא היא הורות אוניברסלי.

איתי". הם שבלבם וידעתי כפיים, מוחאים איש

העולם את לתקן גם ואולי
 חוזרת אדם, בני בין חיבור של הזאת, התחושה

מה וחלק הסיפורים, ערבי על בשיחות ושוב שוב
 את לתקן לנסות כדי בה להיעזר מבקשים מספרים
סי "נקודתיים: בערב למשל, שקרה, מה זה העולם.
 דה אדמונד במרכז במאי שהתקיים אמיתיים", פורים

 של לסיפורים כולו והוקדש אביב, בתל רוטשילד
 הספקטרום על נמצא משפחתם מקרובי שאחד מי

 שפיר, יותר(סתיו ידועים אנשים שם היו האוטיסטי.
 ההזדמנות את שחיבקו פחות, וידועים פרידמן) טל

הסי את להציג לאוטיסטים, ההתייחסות את לשנות
 מדהים, ערב היה "זה עולם. לתקן כדי שלהם פור
 עם ממנו יצאו אנשים טרגי. או מדכא הכי לא וגם

 ועורכת, סופרת ),36(שביט שרי אומרת כוח״, הרבה
 ואשכול גידלי אורית של הבית" "סדנאות שבמסגרת

 הערבים את עורכת וגם - כתיבה סדנאות מנחה נבו,
המספ את מלהקת שביט אמיתיים". "סיפורים של

 עד סיפור לספר ורוצים אליה שפונים מאלה רים,
בט וסיפר לאומי לביטוח בתור לידה שישב האדם
 בהם הבחירה אחרי שלו. סבתא על נפלא סיפור לפון

האירו להפקת שותפתה את פוגשים המספרים
 במאית, ),36(אמיר ענבר האלה, עים

 שעובדת ומהזאית, תסריטאית
 ומנחה הסיפור הצגת על איתם

הערבים. את
 שמספרים מהאנשים חלק

 חם שלכן כערםים סיפורים
 או שכותסים אנשים כן

 מיוחד מח כמח. אנשי
עסורם? כזח

 שלא "גילינו שביט:
 ואנשי סופרים תמיד

 בהכרח הם נרטיבים
טובים, הכי המספרים

 על טוב: סיפור לו שיש אדם הבן רווקא זה לפעמים
 רילוקיישן שעשה האיש בעלה, את הכירה היא איך
 לגמרי. אחר משהו לעשות רוצה שהוא גילה ושם

פשוטים". הכי האנושיים החומרים
 על שעובד מישהו עם נפגשתי "אתמול אמיר:

 בגוף ופרוזאי, פואטי מאור משהו בונה והוא סיפור,
 על יעבוד לא אבל כטקסט, הכיפאק על שהוא שלישי,
 סיפור לספר כמו הוא סטורי־טלינג של הז׳אנר הבמה.
 בטייק לקהל לעבור צריך הסיפור קפה. בבית להברה

 לו סיפרו למה הסיפור, מה על להבין צריך הוא אחד:
 המון מייצרים האלה הערבים שלו. הערך מה אותו,

 אבל בקהל, אנשים פלוס 200 יש אמנם אינטימיות.
את פותח ומישהו בסלון, יחד שאנחנו היא התחושה

 לחוויה פנימה הקהל את להכניס וצריך שלו הלב
שלו". האישית

פסיכולוגי? טיפול כמו זה
 ספק אין אבל ככה, לזה אקרא לא בחיים "אני
 פוגש באמת לך שקרה הסיפור של הנרטיב שחיפוש

 זה עם לי היו שיש. עמוקים הכי במקומות אותך
 איזה עם בא כשמישהו למשל חזקות, הוויות המון

שסי למה זה את נקשר ׳בוא לו: אומרת ואני סיפור,
 לא מעולם הוא כי וואו, של רגע לו ויש קודם', פרת
 יש קשורים. שלו בחיים האלה הדברים ששני חשב

 שלך הסיפור את בונה וכשאתה גילויים. הרבה פה
 וכר, קלוז׳ר סוף, אמצע, התחלה, עם נרטיבית לתמה

 אם לי חשוב לא המטרה: לא זו דברים. הרבה מנקה זה
כשא פעמים הרבה אבל לא. או קתרזיס עוברים הם
 משמעות, בעל למשהו לך שקרה משהו מתרגם תה
משמעות". מקבל הוא

 הרסה כך כל למה כך? כל מצליח הפורמט ולמה
שלחם? הסיפור את לספר רוצים אנשים

מק שאשכרה התחושה על נדלקים "הם שביט:
תמי קשב חוסר של בעולם חיים אנחנו להם. שיבים

 להיות רוצה אתה נטו. קשב הם האלה והערבים די
 סיפורים ולספר המדורה סביב לשבת מהקהילה; חלק

 ול־ לאינטימיות לכיף, מעבר לדור. מדור שיעברו
 לכמה משהו לומר הזדמנות לך יש מהקהל, חיבוק
 שלך, המקצוע על - לך שמקשיבים אנשים מאות

 הזדמנות זו שלך. השייכות שלך, האהבה שלך, החוויה
 קידום ברמת לא אג׳נרה ולהעביר סטיגמות לשבור

 את להוציא עולם. תפיסת לתקן כדי אלא מכירות
■ שלהם״. הנוחות מאזור הקהל ואת עצמם

המדעי ההסבר

למוח עושה הוא ומה עובד, סיפור איך יודע כבר המחקר
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לקליפור מוושינגטון לילה בטיסת מעשור, יותר לפני
 נוירו־כל־ לחקר המרכז מייסד ),Zak( זק פול פרופ׳ ניה,

 ב״מיליון לצפות החליט קליירמונט, באוניברסיטת כלה
 (הילארי חובבנית מתאגרפת שבו הסרט בייבי", דולר

 איסט־וח (קלינט ותיק מאמן לשכנע מצליחה סוונק)
 סופגת העולם אלופת נגד מכריע ובקרב אותה, לאמן

 התחלתי הסרט "בסוף למשותקת. אותה שהופכת פציעה
 זה עזרה. צריך אני אם שאל לידי שישב והבחור לבכות,

סי לחקור שהתחלתי הסיבה זו אבל מביך, מאוד היה
 כלכליסט". "מוסף עם בשיחה זק משחזר סיפורים", פור

 סיפור, שזה ידעתי מוזרה: אנושית התנהגות שזו "חשבתי
 כדי במיוחד מוזיקה ששמו מקצועיים, שחקנים שאלה

 נכנעתי זאת ובכל רגשית, תגובה בצופים לעורר
ובכיתי". לרגשותיי

מפ שהמוח האזורים אחרי עוקב זק מאז
בפרסומות, לסיפורים, חשיפה בזמן עיל

ועוד, סיפורים מספרי של ערבים סרטים,
שמב למשל, מרתקים. שלו והממצאים *

טוב, סיפור הוא טוב סיפור המוח חינת
הבמה, על חי - מוצג הוא שבה והדרך

מהתו־ פחות חשובה - טקסט אודיו,

 הוא "סיפור זק. פרופ׳
 אפקטיבית הכי הדרך

 במוח אזורים להפעיל
מודעת" בשליטה שאינם

 שהמאזין צריך אפקטיבי יהיה שסיפור וכדי הסיפור. ומאיכות כן
 כלפי רגשות ושיפתח מפתיע"), לא רזה לב תשומת לו יקדיש

 יש מוצלח שלסיפור מצא גם הוא רגשית. מעורב יהיה הדמויות,
 יוצרת מתח, שבונה עלילה עם אריסטו, שתיאר לזה דומה מבנה

לדמויות. חיבור ומעוררת קונפליקט
 איך לבדוק רצו איתו שעובדים והחוקרים זק הניסויים באחד

 אנשים להניע יכול נוהגים" לא שותים "אם בסגנון שירות תשדיר
 שלהם המוח איך ובדקנו במשתתפים שהתעללנו "כיוון לפעולה.

בני ההשתתפות על דולר 40 להם שילמנו השירות, לתשדיר מגיב
 שקשורה מהכסף(למטרה חלק לתרום הזדמנות להם נתנו ואז סוי,

 ומושקעים לסיפור מאוד שקשובים שאנשים ראינו התשדיר). לתוכן
 שלהורמון גם התברר בעקבותיו". לפעול רצון חשים רגשית בו

 כשמק- משתחרר הוא הזה: בתהליך מרכזי תפקיד יש אוקסיטוצין
 כלפיו. רגשית מעורבות כשמגלים וגם לסיפור לב תשומת דישים

 יש כלומר במוח, עמוק הכי החלק המוח, בגזע מיוצר אוקסיטוצין
 עתיקה יכולת הוא סיפורים שסיפור לכך נוירוביולוגית הוכחה כאן
 אומר סיפורים", מספרים הם קיימים האדם שבני "מאז האדם. של
באמצ מידע העברת של הזאת שהצורה גילה האדם "איכשהו זק.

 רגשות שמביעות איתן, להזדהות שאפשר דמויות עם סיפור, עות
 להפעיל אפקטיבית הכי הדרך היא קונפליקטים, עם ומתמודדות

סרט". בסוף בכי כמו מודעת, בשליטה שאינם אזורים


