במהלך הקריאה ביוליוס קיסר ,קשה להימנע
מאסוציאציות המתקשרות לאירועי הבלהה
העוברים בשנים האחרונות על ישראל.
מרגש לא פחות גם תרגום אנטוניוס
וקליאופטרה ,שרק לפני כמה שבועות נראה על
מסר הטלוויזיה ,בגירסה תיאטרונית נהדרת,
ששום תיאטרון ישראלי לא ישווה לה.

גורקי

י

אחת מהחוויות התיאטרוניות המרגשות
ביותר ,שחווה כותב שורות אלה מעודו ,היתה
הצגת בשפל מאת מקסים גורקי .בקובץ של
תרגומי״מחזות מאת המשורר אברהם שלוב־
סקי ,שראה־אור באחרונה ,מצויים מחזותיו
וואסה זילזנובה ובשפל)*(.
קריאת בשפל היא בבחינת פעולת־תגמול של
העוני בעושר ,לא רק ברוסיה הצארית ,אלא בכל
חברה של פערים בלתי־מגושרים בין עוני ועושר.
עלילת בשפל המתרחשת במיקלט לילה לעניים
חסרי־בית ,מציגה את העוני על ניוולו המוחלט.
בשפל הוא בבחינת התופת של העוני .שם

סוסר־־מחזאי גורקי
תחזית־רעב לדור הווידיאו
שחקן מובטל אומר :אתמול בבית־החוליס אמר
לי הרופא :האורגניזם שלך ,אומר הוא ,מורעל
באלכוהול לגמרי ...קשה לשכוח את קום־
טילוב ,בעל מיקלט־הלילה ,שהוא ערפד־
רובלים ,מהסוג המכוער ביותר עלי אדמות ,ואינו
יחיד כזה בעולם ,ואת השורה של לוקה אני זוכר
כמו מאתמול :לדידי בל פרעוש טהור וקדוש:
בולם שחורים ,כולם מרקדים...
איזה מחזה של צער ניוול העולם ,של
פרולטריון־האשפתות ,אותם עלובי חיים ,שאין
להם דבר להפסיד ,מלבד אזיקיהם ,כמאמר
קארל מארכם או כמאמר אליושקה האומר:
ואני אלך ...אלך ואשכב לי באמצע הרחוב —
רמוס אותי! טרוף אותי! איני רוצה כלוב —
וסור פסוק! ונסטיה המשיבה לדבריו :מיסכן!
עודנו צעיר לימים וכבר ...אבוד.
עולם זה של רעב ,שמנסחת אנה במילים:
איני זוכרת יום שאכלתי לשוכע ...על כל
פדובת־לחם חרדתי ...כל ימי חרדתי...
פחדתי ...שמא אוכל יותר מאחרים ...סחבות
לכשתי כל ימי ...כל חיי האומללים ...כעד מה!
מחזה של מוות ,המיוער לחיים ,שבסופו תולה
השחקן את עצמו.
בחברה הישראלית המזוייפת של מערכות
וידיאו וטלוויזיות ציבעוניות וימי יין ושושנים,
מתאר בשפל את העבר המחריד ,ואולי את
העתיד ,שאת פירותיו וכספיו אכלנו ונגסנו בהווה
עלוב זה.
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בכלתרבות מצויות בועות תרבותיות ,המצליחות להישרד באורח בלתי־מובן ,וזאת למרות
שערכם התרבותי שואף לאפס.
בנוף התיאטדונ׳ס הישראליים .גדולת הבועות היא הבימאית האמריקאית נולה צ׳לטזץ,
שהצליחה במהלך העשור האחרון לחסל,
מבחינת נושאי הטיפול התיאטרוניים .כל
נושא ישראל• אפשרי ,החל מנושא הדת,
וכלה במרד חימאים.
צ־לטון .שארצות־הברית משופעת ככמה
מאות בימאיות דוגמתה ,מייצגת בתרבות
הבמה הישראלית צעקנות וולגארית,
׳שחיסלה בהדרגה את התיאטרון העירוני
חיפה .את פרוייקט נווה־צדק ,ואת הכישרון
הטיבעי של עודד קוטלר ,שהיה שותף
לצ׳לטון .בעשור השנים האחרון .במרבית
הפקות־האכזב שלה.
נולה צ׳לטון הופכת ,בהדרגה ,סמל מחדלי
התיאטרון הישראלי בעשור האחרון .בשנים
הראשונות ,התמקדה בתיאטרון דוקומנטרי,
שמחזותיו נמסו ונשכחו כשלג דאשתקד.
בעונת התיאטרון האחרונה פעלה צ׳לטון
בהמחזת הרומן של אברהם ב .יהושוע
גירושים מאוחרים .המחזת־נפל ,שביימה
בכישלון מוחלט.
הקאריירה עשירת־המחדלים של צ׳לטון
בימאית צ׳לטון
מעידה על ההתנשמות התרבותית
תחליף דהוי למייקל אלפרדס
הישראלית מייבוא בימאי תיאטרון מסוג
נחות ,בעוד שאותו תיאטרון ישראלי ,דחה בישרון בינלאומי בבימוי כנדיקל אלפרדם.
לעומת הצלחותיו של אלפרדס בניכר ,נותר התיאטרון הישראלי עם הצ׳לסוגיזם.

העשרים ,היתה עדנה בשנים האחרונות ,ומחזותיו
מועלים בכל אתר ואתר בעולם.
שניים ממחזותיו המועלים של ברטולד ברכט
ראו־אור באחרונה בתרגום לעיברית ,תרגום יבש
במעט ,החסר את הלשון התלת־מימדית של
ברכט .המחזות הם א מ א קוראז׳ וילדיה והנפש
הטובה מסצואן)*(.
סיפורה של אמא קוראז׳ ,הוא מחזה
כרוניקה מימי מילחמת שלושים השנה ,שניתן
להעבירו כמעט לכל מילחמה )וגם למילחמת
לבנון( .באחד משיאי המחזה גוררת אמא קוראז׳
על פני הבימה את עגלתה ,שחוחה ,כשהיא
מעבירה רטט אימה בצופים.
א מ א קוראז׳ וילדיה הוא מחזה על הישרדות
במילחמה ,החושף אותה על כל זוועותיה ,ויהיו
כלי הנשק הקטלניים שלה קטלניים ככל שיהיו.
זה מחזה על עייטים העטים על פגרים .זה מחזה
על יצר ההישרדות האנושי ,שאמא קוראז׳ הפכה
לו לסמל .בין שורות הדרמה ,מביא ברטולד
ברכט ,מעט מהאני־מאמין שלו על המילחמות,
באמצעות הכומר האומר:
תמיד יש כאלה שמסתובבים ואומרים, :יום
אחד תיגמר המילחמה.׳ אכל אני אומר :מי

סטיריקון

אם קיים מחזאי ישראלי בעל־ערך ,היוצר
)בשפע( בעשור השנים האחרונות ,ושומר על זיק
של תיאטרון ישראלי של ממש ,הרי זה המחזאי

חנוך לווין.

מחזאי ברבט

לברטולד בדכט ,השקספיל של המאה
* אברהם שלונסקי  -תרגומי מ חזו ת )ג(;
מ ק סי ם גורקי; וו א ס ה זילזנובה  +בשפל;
מל בודד אריה אחרוני; הו צ א ת ספ ריי ת
פועלים ויד שלונסקי;  155ע מ) ב רי ב ה רבה(.

* ברטולד ברבט  -א מ א קוראז׳ וילדיה +
הנפש הטובה מ ס צו אן; עברית :שמעון
זנדבנק; הו צ את עם עובד;  180ע מ )בריבה
רבה(.

התופעה האותנטית היחידה בעולם התיאטרו
הישראלי ,במהלך עשור השנים האחרון ,הו!
תופעת התיאטרון הקהילתי שלא זכו

האדיב הגדול ביותר של התיאטרון הישראלי ,עולה מדי יום ביומו על המירקע ,בשעה ,9
תחת הכותרת מב ט לחדשוחג
הדראמות של הפוליטיקה הישראלית ,שמות בכים הקטן כל התרחשות תיאטרונית ,תהא
אשר תהא .תיאטרון הטל־פוליסיקה ,מציג יום אחד את שרון בפיסגה ולמחרת במידרחוב,
מישחקי מלך ואביון .אין בישראל מחזאי אחר ,היכול להתמודד עם שבוע מיקרי של
הפוליטיקה הישראלית.
גם התיאטרונים באנגליה ,בצרפת ובגרמניה אינם מסוגלים להתמודד מול תיאטרון הטל•
פוליטיקה של ישראל.

לווין

מי אומר שהמילחמה תיגמר!

אלפי

תיאטרון ושמו טל־פוליטיקה

גם בימי שלום ...ואמא קוראז׳ קוברת את ילדיה,
עד לסוף המר ,שבו מושר השיר :בא האביב .קום
בן־אדם!  /השלג תם .המת מונח / .ומי שחי
עוד וקיים  /קושר שרוכים ,צועד בסך.

אומר שהמילחמה תיגמר יום אחד? ודאי
שיכולה להיות איזה הפוגה .המילחמה צריבה
לשאוף רוח פה־ושם ,והיא עלולה אפילו ליפול
קורבן לתאונה .היא לא מבוטחת מפני דברים
כאלה ,אין דבר מושלם עלי אדמות ...לא שמת

ברכט

לב למשהו — וככר עסק־ביש ,ואז צריך
להוציא את המילחמה מהבוץ .אבל הקיסרים
והמלכים והאפיפיור יושיעו אותה בעת צרה.
ככה שבםן־־הכל אין מה לחשוש .חיים ארוכים
צפויים לה...״
פרקים כמו א מ א קוראז׳ בשיא פריחתה
הכלכלית ,שבפתיחתו אומרת אמא קוראז׳ :אתם
לא תכפישו לי את המילחמה בבוץ .אומרים
שהיא משמידה את החלשים ,אכל אלה אבודים

אביו .אבנר צחורי מתאבד .אלה שאינם מתיו
עושים כל שביכולתם כדי לרדת מן הארץ
נמלטים מהמוות הסימלי כמפני'ספחת .אפילו
הזונה המפרקת את לחצי המין של התחנו
המרכזית ,מתכננת ירידה ופתיחת עסק בחו״ל.
למרות החזרות הקבועות של נושאי מחזותיו
של חנוך לווין ,הוא רחוק מלהיות חיצוג
בחיטוטו בנפש החברה הישראלית ,והוא עושז
זאת בלא מורא וללא משוא פנים .ממישפנ
הפתיחה :אבא החולה הולך לבית־כיסא .ארבעד
ימים הוא לא עשה ,אולי הוא יעשה עכשיו
משחיל לווין את חיציו בקהל המאזוכיסטי
הרואה את עצמו על המראה הבימתית של לווין
אחד מקיטעי הסיום של מוטקה ,מגדיר או
החיים והמוות הישראלים ,בלא ציעצון
אידיאולוגי ,במילים קליטות :ובכל־זאת ,אה
הדבר האמיתי שיש לנו להגיד אנחנו ל*
אומרים .ואני שואל :הלא כשאנו שובבים ע?
העגלה הזאת ,והסמן הלבן מכסה אותנו ,ועוז
מעט תכסח אותנו גם האדמה ,כשאנחנו
שוכבים כאן הכל נעשה פתאום בדור מאוד ,מד
היה תפל ומה עיקר ,ברור לנו שהיה משהו אחו
להגיד ואנחנו לא אמרנו ,ביזבזנו ,לעסנו וירקנו
ולא אמרנו .אלוהים ,אתה נתת לנו אח
ההלוויות כדי להזכיר לנו את חיינו ,עשה שלז!
נישכח את העגלה הזאת ואת הסדין הזה גם בי
ההלוויות...
מחזותיו של חנוך לווין ,וכך גם אורז
המזוודות ,אלה מחזות קריאים ,בעל
ערך־ספרותי ,שקריאתו משחררת אותן
מההערות הדביליות של זה היושב לימינך או
לשמאלך באולם התיאטרון ,או הצחוק האידיוטי
ברגע שבו צריך לבכות ,וכל אותן הפרעות
שמעניק אולם־התיאטרון למחזותיו של חנון
לווין ,לאותה עדה מאזוכיסטית ,שהוא מעניק לו
את סם החיים האחרון שלה.

באחרונה ראה־אור מחזהו אורזי המז
וודות)*{ ,שהוא עוד אחד מסידרת מחזותיו של
לווין ,על ניוונה של החברה הישראלית .בדומה
למחזותיו הקודמים של לווין ,מגלה גם מחזה זה
בפני הצופים והקוראים בו ,את ניוולם ,אפסותם
וריקבונם .אלה ,במאזוכיזם מחריד ,ממתינים
בשקיקה להלקאותיו של לווין.
באורזי המזוודות ,שכותרת המישנה שלו
היא קומדיה עם שמונה הלוויות ,מעלה לווין
מעיו קאברט סארקסטי של  30דמויות מחמש
מישפחות ,רווקים ,רווקות ,זונה ,שני קברנים,
שני חסידים ,כמה מתים ועוד כהנה וכהנה.
גם מחזה זה מצרף פרק נוסף לרקוויאם הניווני
של החברה האשכנזית בישראל ,שחייה נעים בין
הלוויות ,החתונות והמחלות .שבתאי שוסטר
מת מעצירות ,לאמציה חופשטטר היורד
מוציאים גידול ממוחו והוא מת ,ובעקבותיו מת
* חנוך לווין  -אורזי המזוודות; הו צ את
הקיבוץ המאוחד ו סי מן קריאה;  63עמי
)בריבה רבה(.

בהישגים חיצוניים מרשימים ,בעוד שהישג
העיקרי ,הוא בטיפולו הישיר ,בנושאים לוחציב
בסיר־הלחץ של החברה הישראלית.
באחרונה ראה־אור סיפרו של יוסי אלפי
התיאטרון הקהילתי)*( ,ספר הנראה במבג
ראשון כספר עיוני ,בעוד שלאמיתו של דבר ,זז
בבחינת ספר אדום מהפכני לתיאטרו
הישראלי ,ספר העוסק ברגע עתידי ,שבו יתגלו
לעין כל ניוונו של התיאטרון העירוני בישראל
ואז תיוותר לתיאטרון רק אלטרנטיבה אמינו
אחת ,והיא תיאטרון הקהילה.
הפרקים העיוניים שבספר אינם מהווים חידה
רב• אך הקטעים העוסקים בנושאים ש׳
עבריינות ותיאטרון קהילתי )אמן ועבריין
י העבודה בבית־הסוהר ,תיאטרון כפעולו
מונעת( ,תיאטרון קהילתי בישוב מרוחל
תיאטרון קהילתי בשכונה משתקמת ושילו:
אמנויות• בחיי הקהילה ,מהווים את התשובו
היצירתית ,למהלכי הניוון של החברה הישראליו
בשנים האחרונות ,כולל הניוון הראוותני של בת
התיאטרון שלה.
תחת הכותרת מיפגש בין יוצרים בתיאטרו
הקהילתי מביא אלפי את אחד מהקטעים הכניו
ורבי־החשיבות ביותר של התיאטרון הישרא?
מזה שנים רבות ,שיחה שמנהל אלפי עם משז
שלח ונפי סלאח מראשוני העוסקים בתיאטרו
קהילתי .בשיחה הם מדברים בגילוי־לב ע
התיאטרון הממוסד ,כמאמר משה שלח :עובד
שקטעים שלמים מתוך ההצגות שלנו נכננ
להצגות של תיאטרון חיפה .
* יו סי אלפי  -התי א טרון הקהילתי; הוצאו
דומינו;  144ע מ )בריבה רבה(.
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