דפנה בר

הקרבוזזבתאטרון
המחזה "יעקבי וליידנטל" ,מאת חנוך לוין ,בבימוי יוסי כרמון ,ובהשתתפות דרור קרן,
רמי ברוך ותיקי דיין ,מועלה על בימת תאטרון הקאמרי.
דוד ליידנטל )דרור קרן( הוא הדמות היחידה ,המדברת במחזה במפורש על הקרבה:
הקרבתו את עצמו על מזבח אושרם של שני חבריו ,רות שחש )תיקי דיין( ואיתמר
י ע ק ב י ) ר מ י ברוך( .ע ם זאת ,הרי שכל שלוש הדמויות במחזה זה ,נ מ ו גם ביצירות
אחרות של לוין הן קורבנות לחולשות האנוש של עצמן ובו־זמנית ,הן גם הופכות את
עצמן לקורבנות של חולשות זולתם .ככל שהזולת קרוב יותר ,כך כל דמות "מתקרבנת"
בעוצמה רבה יותר ,כלפי אותו זולת .האין זה דומה קצת לכולנו...

וידוי בטרם
הקרבה וקורבן נגישים עד אימה בחברה הישראלית .מותם ש
חיילים הוא הקרבה ,על מי יודע כבר איזה מזבח בדיוק .ועם כ
קורבן שנהרג ,ייתקע לגו מחדש בגרון המשפט ,שכל כך מקומם
אותי ,״במותמ ציוו לנו אח החיימ״.
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בעיצומו של חיפוש נלהב ולכן סוריאליסטי ,אתר קורבן
לכתבה ,רציתי למצוא קורבן כלשהו במחוזות אמרימ ,כדי לברומ
מן העיסוק בהקרבה האולטימטיבית של החיים כאן)או בעצם,
של המוות כאן( .אין לי כותות נפש לעסוק בהקרבה מן הסוג
הזה.
בעודי מתמסרת בעוננ לעולמ שכולו פיקציה ,התאטרון,
ולחולשה יתרה שלי לטקסטים של חנוך לוין נברתי בהם בעזרת
זאב ,חנהל הארכיון של תאטרון הקאמרי.
באותו זמן ,כבר עשו את דרכם אל םותם הקורבנות הנאים:
החיילים שנהרגו בזייתון ולממרת בציר פילדלפי.
ואחד חהם ,ליאור ,היה בנו של שחקן תאטרון הקאמרי ,שלמה
וישינסקי.

הדבר איננו מאפשר באמת לברות .רק לשקר ,לבדות אשליה
של ברימה.
חמך לוין כתב בחחזה ״רצח״ :״שקט! תנו שקט! לילה אחד
של שקט! כל ערב אנו אומרים :עד כאן רצח! ממחר  -השלום!
כל בוקר נולד ילד ,שהוריו אומרים :עד ניל שמונה עשרה ,זה
מוכרח להיגמר! וכך ,שמונה עשרה שנה ועוד שמונה עשרה
שנה ועוד שמתה עשרה שגה! הלוא ,מרוב שמצפים לתיים -
לא חיים!״
כל מה שציווה ליאור היה ,שאם יקרה לו משהו ,שיצינו את
התמונה האהרונה שצילמו אותו בכנרת ,ובה הוא מחייך ,חיוך
ענקי .במדים .את התמונה הזאת ראינו בטלוויזיה .אז שיפסיקו

להגיד לנו ,ש״במותם ,הם ציוו לנו את החיים״.
מעבר בלתי נסבל לגוף הכתבה
המחזה יעקבי וליידנטל
יעקבי וליידנטל ,מאת מנוף לוין ,בבימויו של יוסף כרמון,
בהשתתפות תיקי דיין ,רמי ברון ודרור קרן ,עולה על בימת

תאטרון הקאמרי ,בגרסה שנייה ,לאחר שהועלה בקאחר
לראשונה ב־.1972
בגיל ארבעים ,נוכת יעקבי)רמי ברוך( לדעת ,כי הוא ״נולד
כדי לחיות״ .לאתר ארבעים שנים ,שבהן החיים עברו לידו[
כשהוא נטול מודעות ,לפחע ,כמעשה נניםה בפרי ען הדעת,
נפקחו עיניו והוא היה לאדם מודע .נדמה ,שהוא מצא את אותו
חלק דקיק ,קשה להבחנה ,אבל עיקרי ,על פי חנוך לוין ,והוא:
החוט :״אז מה זה האדם?״ ,שואל לוין ,״ומה זה חיים? והחוט,
רבותיי ,העיקר ,איפה החוט?״ יעקבי המודע מחליט ,כי לאחר
תברות ארוכת שנים עם ליידנטל)דרור קרן( ,שניהם אינם עוד
״מאותו סוג״ ,וכי הוא ישבע נחת ,אם יצלית להעליב את ליידנטל
ולגרום לו סבל :״אני אכאיב לו ואדקור אותו ,אני אבעט בידידות
שלו ואשאיר אותו לבד ,כדי שילמד לדעת איפה הוא ואיפה
!אני״ .כך מחליט ועושה יעקבי המודע .אבל ,גחת ואושר הוא
לא ידע.
יעקבי וליידנטל מתאהבים ברות שחש)תיקי דיין( ,המתמזה
לפםנתרנית ובעלח ישבן מפואר במיוחד ,שמשנע אותם.
יעקבי :״סליחה ,את הגברת של הישבן הזה?״
שחש :״ככה זה יצא.״
יעקבי :״מקסים ,מה שמו?״
שמש :״ידידים קוראים לו ביג תומס.״
ן יעקבי ושחש נישאים .ליידנטל ,בבדידותו ,בתחושה מחרידה,
שאיננו בחוץ לאיש ,מציע עצמו כמתנת חתונה .לאחר פרידתם

,תיק׳

דיין,

רמי

ברוך

ודרור

קרן,מתוך

ההצגה

״יעקב׳

ול״דנטל׳•

של שחש ויעקבי ,מעוניין ליידנטל לשוב ולכבוש את לב שחש,
ונוכח רצונו של ליידנטל לחזור אליה ,מחליט יעקבי לחזור אל
אשתו.

ליידנטל ,לדוגמה ,הופך את עצמו לקורבנם של שחש ושל
עקבי ,כבר משלב מוקדם במחזה :שחש )לליידנטל( :״אתה
רואה אני אוהבת שיעשו לי ויגישו לי וכשרואים אדם כמוך תכף
מתחשק לנצל .אתה שימושי ,אתה מבין?״
ליידנטל :״ואני נראה לך ,אדם שנותן שינצלו אותו?״
שחש :״כן.״
ליידנטל :״את צודקת.״

וישינסקי ,אביו של ליאור ,טוען כי הקרבה זו ,שהיא הגדולה
מכולן ,היא נם המיותרת ביותר  -ובאמירה זו ,בכאבו ,הוא
מרוקן אותה מנבורה ואיננו מוצא נתמה במיתוס.

מיכאל הנדלזלץ בספרו ״חנוך לוין על־פי דרכו״) (2001כותב,
כי המחזה חפץ ,שהועלה ,אף הוא ,על הבמה לראשונה ב
 ,1972חשף לפני התודעה הישראלית את היות האדם נבנה
ומוגדר ,מהכאב והסבל של זולתו ,כשכולנו נמצאים בשלב זה
או אחר בסולם של השפלה.

קורבן והקרבה בקרב הדמויות הלןיניות
הקרבתם של חיילים את חייהם ,מתנסחת אצלנו למיתוס של
גבורה אצילית .כיום ,המיתוס מאבד גובה.

ההקרבה של ליידנטל ,של יעקבי ושל רות שחש ,כמו גם של
דמויות אחרות של לוין ,כמו נם של האדם ,בעיני חנוך לוין,
שונה לחלוטין מן ההקרבה שאנחנו נוטים לעצב כהרואית
ואצילית.
כאן מדובר בהקרבת הכבוד העצמי מבחירה ,על מזבח אי
המודעות ,חרדת בדידות ,תחושה מחרידה ,שאין איש הזקוק
לאדם נוקק .הדמויות של לוין ,הן קורבנות של החולשות ושל
העליבות של עצמן ותוך כך ,נם של זולת].

חיים נגיד מחזק רעיון זה של לוין וטוען ,כי על פיו ,רמיסת
צלם האדם האחר משווה ערך לרומס ,מאשרת את קיומו ומגבה
על אושרו של הרומס .כך ניתן להבין נם את דבריו של יעקבי,
בהחלטתו להציק לליידנטל.
יוסף כרמון ,במאי הנרסה הנוכחית של המחזה ושחקן ,שחנוך
לוין חזר וליהק שוב ושוב למחזות שכתב וביים ,כמו מסרב
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להיפרד מלוין ומדבר עליו בלשון הווה :״נכון ,שחנוך אומר את
הדברים הכי קשים שאפשר על האדם ,אבל מי שחושב ,שחנוך
לוין חושב עלינו ,האנשים ,דברים קשים  -טועה .חנוך בהחלט
חושב ,שאנחנו היינו יכולים נם אחרת ,אם היינו מודעים .בגרסה
הראשונה שיתקה זהרירה תריפאי את ח ת שחש ואמרה פעם,
בריאיון לעיתונות ,״אני ,אחרי הדמות הזאת ,נעשיתי אדם יותר
טוב .לפי חנוך ,אנחנו חיים בצורה עקומה ,דברים שאנחנו יכולים
לחיות בצורה הוננת ופשוטה ,אלא ,שאנחנו איננו נותנים את
הדעת על הפשטות.״
וכך ,כאמור ,הופך כשל המודעות את האדם לקורבן לחולשות
עצמו ובו־זמנית ,נם לחולשות זולתו.
יעקבי ,המודע לבדידותו ,להחמצה עד כה ,של יחסים
אינטימיים בחייו ,מקרבן את עצמו ,בשל רנשי הנחיתות שלו[
על מזבח החולשות שלו ושל רות שחש ,שמתחזה לפסנתרנים ^
מציגה את עצמה כ״קשה להשגה״ ומשפילה את יעקבי ,כדי
להרגיש חשובה:
שחש לעצמה :״הוא )יעקבי( חשוב כמו הנעליים שלי .אבל,
לקשור אותו צריך לדעת ,לאט ובתבונה ,באופן הדרנתי ומבלי
שירניש .עד שבוקר אחד ,הוא לא יוכל לקום ולא יוכל ללכת ולא
יוכל לעשות שום דבר ,רק אתי .כן ,ככה .ועל הסבלנות
וההתאפקות ונמיכות הקומה שאני צריכה לנלות כלפיו עכשיו,
הוא עוד ישלם לי בריבית דריבית .וכשיגיע היום ואבלוט שוב
למעלה ,אתחוב לו חשבון ארוך וגדול ישר לתוך הפה.״
גם שחש היא קורבן לחולשותיה .היא מצפה ״לבלוט שוב
למעלה״ ,היא מצפה שמשהו מסעיר יקרה בחייה ,שיעניק לה
חשיבות עצמית ודימוי מכובד בעיני הסביבה .היא ממציאה את
עצמה כפסנתרנית וכך ,בהדחקה וכחש עצמי ,היא מרגישה קצת
חשובה .היא עצמה ,״אסור לה לחשוב יותר מדי ,כי אחרת
תיגעל מעצמה״ ,לדבריה במחזה .רות שחש ,היא קורבן לויני|
מובהק :האדם המתפרק לאיברי! ומאבד צלם אנוש ,לדברי n״b
גגיד ) (1998ויערי ולוי ) .(2004התחת שלה הוא מטונימיה.
הוא חלק ממנה ,ההופך להיות הייצוג של כולה ורות שחש מגדירה
את עצמה בעיקר לפי התחת שלה ,איבר הנחשב לנחות .היא
שרה :״למטה ,למטה ,בקצה הנב /פורח ישבן תפארת /חחן
ענונ ומשני איבריו /כדוריים בצבע ורד /משחר ימיי אותי ילווה/
נחבא אל תוך שמלתי /באשר אלך ,באשר אפנה /הולך ביג
תוחם אתי.״
פירוק הגוף לאיברים והפיכת הישבן הפורח ,בעל החרין
הענוג ,או כל איבר אחר למטונימיה ,הוא בעיני נגיד ,בבחינת
איבוד צלם אנוש.
בכל הנונע ללוין ,אני אינני חושבת כך .קריאה חוזרת ונשנית
בטקסטים של לוין והיכרות עם האיש ,עשויים להוביל להבנה
קצת שונה .תהליך זה של חפצון ,אובייקטיפיקציה של העצמי,

כגון הגדרת שחש את עצמה על פי ישבנה ,הם דווקא ,חלק בל
יינתק מצלם האנוש.
ההנמכה לדרגת חפן ,כפי שמכנה זאת נניד ,היא בעיניי תהליך
אנושי של קךבון עצמי ,המעיד על שברירות האדם ,על היותו
!תלוי ב...איך אמר לוין  -תוט .שאם האדם איננו משכיל ,איננו
מודע וגם איננו רגיש דיו להבחין בו ,או ליצור אותו ,הוא מתפרק
לאיברים ואין מה ש״יקשור״ את חלקיו השונים לכדי אדם עם
ביטחון עצמי .אבל החלקימ קיימים ,כלומר האדם הוא יצוו
מורכב וכמו שאומר כורמן ,הוא יכול להיות מעטין ןנעל עושר
פנימי ,על־פי לרן ,עובדה ,יעקבי מנסה ,כל כך מנסה להיוח
אדם מעניין ושחש ,אף היא ,חולמת ״לבלוט שוב למעלה״.
במחזה ח פ ן אומר נניד ,חפן ,הדמות הראשית ,מכילה בתוכה
קונפליקט בין הדה־הומניזציה והעליבות שבו ,כאדם ששמו
״חפן״)אובייקט נטול חיים משלו( ,לבין מאבקו של חפן להיות
אנושי  -בעל רצון לחפון ,כלומר ,לרצות ,להשתוקק .ואכן,
המילה ״חפן״ בעברית ,משמעותה כפולה :אובייקט דומם ,ח7
הרוחניות וגם  -רצון.
דווקא מתוף דבריו אלה של נגיד ,ניתן לשאוב את הדיאלקטיקה
האגושית :״תזת״ הפיכת העצמי לאובייקט ,המתגברת ככ7
שמתגברת גם ה״אנטיתזה״ ,שהיא הכמיהה להגשמת הסובייקט,
במגע חברתי ,באינטימיות ,בחתירה לחיים בעלי משמעות,
הכמיהה להיות חשוב למישהו ונאהב על ידו.
תהליך זה הוא דווקא ,חיטוב הצלם האנושי בכך ,שהוא כחן
בהיבטים האנושיים והדיאלקטיים ,של הטרני והקומי שבדמויות.
ככל שהן טרגיות יותר ,הן קומיות יותר וההפך ,אצל לוין ,ביסוד
הטרגדיה היוונית שבמחזותיו ,כפי שכותבים יערי ולוי).(2004
 iליידנטל :״תראה ,יעקבי ,אני לא מתלונן ,אבל אם אתם לא
מאושרים ,אז בשביל מה נתתי לכם את עצמי במתנה? ומה אני
;עושה פה ,עם כל ההקרבה שלי? אומללות יש לי משלי.״
יעקבי :״ליידנטל ,אני מתחרט על כל מה שעוללתי לך.״
ליידנטל :״אתה השתנעת?! אחרי הכול ,אתה עוד תתחרט
אחרי כל מה שהסכמתי ,שהאושר הוא
לי?! שלא תעז!
שלכם ולא שלי ,אחרי כל מה שלקחתי ולכלכתי והשפלתי את
עצמי ,אחרי כל זה אתה עוד תתחרט לי ותבקש ממני סליחה?!
ותספר לי שאתה כמוני?! אני לא כדור ,יעקבי ,אי־אפשר להפוך
לי כל רגע את סדרי החיים .לא אתן לך לדבר ככה ,אתה אדם
מאושר.״
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יעקבי :״לא ,אני אדם אומלל ,רע לי

אני לא בנוי להנאות,

״
ליידנטל
ליידנטל :״עד עכשיו ,יכולתי לפתות לרתם קצת על עצמי
ועכשיו לקחו לי נם את זה....״
רמי בחך )יעקבי במחזה( אומר ,כי מונע שיעקבי מנלה,
שהוא נולד כדי לחיות ,הוא יוצא לחפש לו בת זוג .לפנישה אתה

הוא לוקת את מה שמגדיר ברוך כ״רגשי הנחיתות״ שלו ,שעל
ידם הוא חונע ושהוא עבד להם .הוא אבוד .הוא חש שהוא לא
׳מעניין אותה .שהיא משתעממת .שחש ,לוקחת אתה לפגישה
את רגשי הנחיתות שלה בעובדה ,שהיא לא מקבלת את עצמה
כפי שהיא ,ולכן ממציאה אח עצמה והציגה את עצחה מחדש
כפםנתרנית.
ברוך רואה את יעקבי כדמוח המובילה את היחסים במחזה
בעיניי ברוך ,הוא הדמות היחידה שמנסה לפתות ,לקום מול
הגורל שלו ,גורל אדם לא מעניין ,החי חיים לא מספקים .וכמו
בטרגדיה יוונית ,הוא יגלה ,כי לא יוכל לקום על גורלו .הו
איננו אדם מעניין ולא יכול להיות .הניטיון להשפיל את ליידנט
ולהשוב שהוא ״לא מאותו סוג״ ,לא יצליח.
וליידנטל ,חה אתו? ליידנטל מקדיש את עצמו כמתנת חתונת
של רות שחש ואיתמר יעקבי :הוא מופיע בחתונתם ,כשסרט(
ורוד עטור לראשו וקורא מתוך פתק המתובר לסרט :״לרות
ואיתמר היקרים :קבלו נא דוד ליידנטל צנוע זה כשי ליום
כלולותיכם .השתמשו בו ונצלו אוחו בריאים ומאושרים כל ומן
שיביא לכם תועלח ואחרי כן תזרקו אותו לפח.״
והם משתחשים בו כחשרת בביתם וכקנה מידה להערכה
עצמית בנפשם...
יעקבי :״יש לי מועקה ,אני לא יודע אם זה מפני שטוב לי מד
או מפני שרע לי מדי .לו היה לי לפחוח קנה מידה כד
לקבוע...אבל אין לי .אמנם ,אם ליידנטל הוא קנה מידה אז אנ
מאושר ,אבל לא כולם ליידנטלים ,ככה שאני באמת לא יודע....׳
יוסף כרמון)כורמן( :״במחזה של חנוך ,׳נעורי ורדה׳לה׳ שיחק
שמעון בר את המורה הפרטי של ורדהל׳ה לצרפתית ,בביח של
חשפתתה העשירה .באתת הסצנות ,הוא מדבר על כך ,שלא
צריכים אותו יותר ,כי ורדהל׳ה נוסעת לחו״ל ואז הוא אומר,
שהוא שומע קולות ,שכן צריכים אותו .לאורך המחזה ,הוא מקריב
את עצמו כדי שהקולות האלה ,בראש שלו ,לא יידמו .הוא
מתבקש להגיש תה למשפחה ,ונאלץ להיאבק על מקומו בביח
כמורה ולא כמשרת ,כשלמעשה הוא אובייקט של מותרות ולא
יותר.
כורמן מוסיף :״עבורי ,עצם העבודה על המחזות של חנון
היא בתזקת הקרבה ,כשחקן וכאדם .חנוך כותב מחזות ללא
פשרות  -אתה חייב להקריב משהו על מנת לשחק בהם כפי
שהוא מתכוון .אם זה צנעת הפרט ואם זה להקריב דברים
שבתזקת חשיפה פנימית ,בחובן הנפשי שהיא ,לעתים ,קשה
לי הרבה יותר מן החשיפה הגופנית שנתשפתי ,כעירום ע7
הבמה ,במתזה ׳ייסורי איוב׳ ,בדמות איוב.
״הנושאים שהוא בוחר בהם ושאותם הוא מעמיד בסיטואציות,
אינם מאפשרים לך ׳להציג׳ .את הדמויות ואת הסיטואציות ש7
חנוך ,אי אפשר ׳להגיד׳ ו׳להציג׳ .אי אפשר להיות במצב של

אני אציג לכם ,אבל אהיה מתון לעניין .אינך יכול ,שלא להיוח
מעורב בדמות .כאיוב ,לא ניסיתי לגרות את עצמי דרך הסיפור
האיובי המקראי .אני לקחתי ,כרקע לדברים ,את מה שקרה ל
בשואה .איוב ,במחזה ,היה עשיר ,אבל פשט את הרגל והיר
חייב כסף רב ,עד שהגיעו אליו מן ההוצאה לפועל ורוקנו את כ7
רכושו ,כולל קירות הבית עצמם .אני לא ראיתי את זה .אנ
ראיתי כיצד הגרמנימ מוציאים מהבית את הפסנתר של אחות
ואת הכול .אני איבדתי את כל המשפתה שלי בשואה ,הון
מאחותי ,שנמצאת כאן בארץ אתי .איבדתי את כולם ,הורים
אחים .כולמ .ואת זה אני ראיתי ,כששיחקתי את איוב
״כשחנוך נפטר ,שאלתי אח עצמי ,ימה יהיה עכשיו?׳ התלטת
לשחזר אח בימויו למחזות שלו .בחרתי דווקא ביעקבי וליידנטל
כיוון שזה המחזה הראשון שהוא ביים ,זה המחזה הראשון שלו
שבו אני שיחקתי וזה ,אולי ,אחד המחזות הכי קרובים למ
שהיה חנוך לוין .הכוונה ,שזה אתר המוחות הקרובים ביותר
לאופן הכתיבה המיוחד שלו)ל״דנטל :׳אנחנו שקועים עמוק
עמוק ...באושר׳( ,הכי קרובים לדרך שבה הוא בונה דמויוח
והעיקר ,לדרך שבה הוא מעביר ,דרך הדמויות אל הקהל ,לבטינ
של האדם וכאבים.״ )רות שחש :׳אולי הנזמתי עמ הקונצים
שלי

הצרה ,ששני הפורצומנים האלה עושים מחני יותר ממו

שאני ,ואני נגררת לזה .אני כל כך רכה ,כשמדובר בי
הייתי טיפשה ,אם לא הייתי מנצלת את זה ,לא?!׳(.

אבל

״לחחזה הזה יש לומר ,דברים חשובים על האדם .חנוך הוא
בעיניי ,מחזאי נפש האדם.״
ליידנטל :״וככה עובר הזמן אביב וקיץ וסתיו וחורף ,פריחוח
ושלכות .וכל עונה ,כל כך מתאימה לחיות בה .כאילו ,הכין לן
מישהו ציור רקע נהדר לאושר שלך ,ועכשיו רק קומ והיה מאושר
אבל אתה עומד מאובן ,לא עושה כלום ,שקוע בצער שלך ,דוחה
הכול למחר ובינחייח ,הזמן עובר ואתה יודע ,שאתה מחמין
ועם תהושה מרה של בזבוז וחרטה אתה עומד וממתכל וממתכל
ומסתכל ולא עושה כלום.״
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