אושר בתיאטרון

ל ה י ו ת או ל א ל ה י ו ת
 םאושרים?בר

דפנ

״האימרה ,לפיה יכל העולם במה' נדושה במידה
המספיקה לקוראים להיוח מודעים כהלכה למגבלותיה
ולגלות סובלנות כלפי השמעתה ,ביודעם ,כי יוכלו בכל
עת וללא קושי להוכיח לעצמם שאין לקבלה ברצינות
יתרה .מחזה המוצג על במת התיאטרון הוא אשלייה
ודמיון ואין איש שיטען את ההיפך; שלא כבחיים
הממשיים ,לא יקרה שום דבר אמיתי לדמויות הפועלות

בהצגות :ליא קניג ,אברהם מור ויובל סגל ,מבעד
למטכות ,ללא תלבושות או איפור ומבלי שהטקסט מושם
בפיהם היא מציאוח דומה לחיפוש המורכב על הבמה

^^^^|j

באוחו מחזה

אולם ,כדי להצליח בעיצוב כל אחת

מדמויות מזוייפות אלה ,יש להשתמש בטכניקות
מציאותיות  -אותן טכניקות עצמן ,שבעזרתן תומכים
אנשים בחיי היום־יום שלהם ,כל אחד במצבו החברתי
המסויים.״'
כאשר המציאות עולה על כל דמיון ואשליה ,למשל
כשאנשים מחפשים אחרי אושר ,יש מקום של כבוד
לתובנה שאכן ,״כל העולם במה״.
ואם־כך ,הרי ש״להיות מאושר או מאושרת  -או
לא להיות״ זאח לא השאלה .זאח כמיהה; חיפוש זיסיפי
אחר משהו שלא ברור מהו ,אבל תסרונו מורגש בלב כל
דמוח בכל מחזה.
בשתי הצגות המועלות בתיאטרון ״הבימה״ :״זוגיות״
ו״יום הולדת לגיוזפה״ מחפשות הדמויות ולו ניצוץ של
אושר .אלה ״המנהלים פעולת גומלין פנים אל פנים על
בימת התיאטרון״ ,כפי שכתב גופמן ,מתקשים להסביר
נוכחוח של אושר גם על ״בימה״ חייהם הפרטיים.
המציאוח ש״מציגים״ שחקני החיאטרון ,המופיעים

.אחרהאושר
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ההצגה ״זוגיות" ,שהיא עיבוד של אילן רונן לשמונה
סיפורי אהבה ישראליים ובבימויו ,מבוצעת על ידי קבוצת
הצעירים של תיאטרון הבימה.
הקומדיה ״יום הולדה לג׳וזפה״ מאת רונאלד הארווד,
בבימויו של משה פרלשטיין משוחקח על ידי ליא קניג,
מרים זוהר ,אברהם מור ושלמה בר־שביט ,מהמשובחים
שבשחקנים הישראלים ,מהמפורסמים ביוחר ,וללא ספק
מהמנוסים שבהם.
כל אחה מן ההצגוח מציגה חיפוש אחר אושר בשני
שלבים שונים במעגל החיים :ההצגה ״זוגיות״  -מציגה
חיפוש אחר אושר בגיל צעיר )סביבות שלושים או
פחות(; וההצגה ״יום הולדה לג׳וזפה״ מציגה חיפוש אחר
אושר בגיל מבוגר ,של דמויות בבית אבות.
ב׳׳זוגיות" מנסים מספר צעירים בשנות ה־ ,30א1
צעירים מזה ,להיות מאושרים בתוך הזוגיות .אולם,
אידאל האהבה כאושר עילאי ומקסים ,כמו בסרטים
וברומנים סותטי הדמעות ,איננו נראה על הבמה.
במקומו ,מוצגים סבל ,אלימות ,טירוף ,פחד מקשר
אינטימי ,חיפוש אחר הרגע הנכון לומר ״אני אוהבת״ -
והרגע אינו מגיע .צעירים ,יפים וחסרי מנוח ,יוצאוח

הדמויות אלי ציד אחר האושר החמקמק .ואז ,כשנדמה
שהוא כבר שם ,על־פי מה שמקובל לתייג כ״אושר
בזוגיות" זה שוב לא מתגשם
בסיפור ״חתונה״ ,על פי אורי אדלמן ,החתן ממתין
והאורחים כבר נכנסו לאולם האירועים .לאחר ציפייה
דרוכה ,מסתבר שהכלה לא הגיע .לבושה ומאופרת
בהחאם ,היא מחחרטח ברגע האמה ודומעח על שובל
ההינומה .ב ב י ח ־
קפה ,בשיחה עם
המלצריח ובעל
המקום ,היא מודה,
שהוא
שלמרוח

לפיכך ,טמון בקהל .בידי האחרים הכוח להטמין אותו
באדם/בשחקן.
קשה לקבל את הרעיון הזה .אבל יובל איננו בדעח
מיעוט .הרעיון תחר ומבוטא שוב ושוב על ידי שחקנים
ש״משחקים״ על הבמה בתיאטרון וגם על ״בימת״ התיים
ב״תיאטרון״ של היום־יום ,מול "קהל״ של סביבה
חברתית.
סגל
ליובל
מצטרפת שחקניה
לא צ ע י ר ה  ,לא
קשישה ששמה בלה

מ מ ש ״מושלם״,
היא לא תוכל להיות
מאושרת עמו.
״אין אהבות
שמחות״ ,כתב ג׳ורג׳
ברסנס.
ב א ו ח ו הזמן
ב ס י פ ו ר המחזה,
במקום אחר לגמרי,
מגיעה כלה בבגדיה
שאינם מותירים
מקום לספק ,לפאב .היא נעזבה על־ידי מי שאמור היה
להפוך לבעלה בשעה הקרובה .הוא החחרט ברגע האמת
הוא הבין ,שלא שם טמון אושרו.

האומרח
ברלו,
דברים דומים ,אף כ׳
היא רק דמות במחזה
״סוחרי הגומי״ של
חנוך לוין:
״אה ,הרגע הזה
בחיאטרון ,כשהאור
באולם כבר כבה
והאור על המטך עוד
לא נדלק ,ו ה ק ה ל
יושב בחושך ומחכה
בדומייה .כל הציפיות ,כל החלומות של אלף איש מרוכזים
בנקודה אחת באפלה שממול .יש לי הרגשה ,שכל חיי
אני חיה ברגע הזה ,מחכה בחושך וחיכף ייפחח המסך,
הבמה הוצף באור מסנוור וחיים ססגוניים יחחילו לזרום
מול פניי״..״
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את הבעל הנעזב ביום חתונתו מגלם השחקן
)והדוגמן( יובל סגל .31 ,כמייצג את תרבות הסקס והעיר
הגדולה הוא אומר :״האושר נמצא איפה שיש חופש .זה
רגע של החפוצצוח .כשאני עושה חזרוח אז עובדים
קשה .אני נדחס ונדחס במאמץ אדיר .אין חופש .ישן
עבודה קשה .ואז מגיע הרגע הזה על הבמה .הרגע
שבשבילו נדחסחי והחאמצחי כל־כך .אם הקהל מחמיא
ע ל החפקיד שעשיחי בהצגה  -זה רגע של אושר .זו
ההתפוצצות הגדולה של המתחים והמאמץ המתמשך.
הקהל שמגיב אליך נוחן לך  70%מהתפקיד .זה כמו רגע
״
של שחרור בסקס

סגל יקטוף אח הרגע המאושר .כשהקהל אכן משדר
א ח הצלחחו ,ולבסוף מוחה כפיים לכבודו ,הוא מוצץ
ויונק אח האושר עד תום ,לדבריו ,ומתרוקן מבפנים כי
אין מקום לחחושות אחרות מלבד שכרון ההצלחה:
״אחר־כך אני הולך מהתיאטרון הביתה ברגל ,בחושך,
בשקט של הלילה .אני אנשום את הכיף .זה לא קשור
להיוחי שחקן .זה יותר פשוט מזה מה שרציתי התקיים
באותו רגע .הגוף משתחרר ,עייף ,אין דאגות ,לא מרגיש
את הבדידות.״

סגל מזקק בדבריו אה הרעיון של ארווין גופמן לפיו,
כל אדם/שחקן  -חרחי משמע כאן ,הוא ״קולב".
המגיבים אליו/הקהל ,תרתי משמע ,הוא ש׳׳מלביש" את
זהותו של האדם על ה״קולב"  -הוא עצמו .האושר

בעבור בלה ברלו סופו של ערב בתיאטרון איננו עונה
:על הציפייה הדרוכה לאושר :״ואז נפחת מסך ישן
בחריקה ,אור צהבהב קלוש עולה על הבמה ,ושלושה
אנשים מסכנים ,שאין להם שום פרנסה אחרח ,עומדים
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על הקרשים למעלה ,עם קרטון וסמרטוטים וטוחנים
לנו שם בעייפות ,משך שעתיים ארוכות את החיים שלנו
כאילו יש משהו שאנתנו לא יודעים....״
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חריקה מלווה תמיד את פתיתת המסך בין השחקן!
לבין הקהל .זו החריקה
שמזכירה ל ש ח ק נ י ם
כמו יובל ,ש ה א ו ש ר
מצוי שם ,אבל לא לכל
אחד יש את ה כ ו ח
לקטוף אותו .בניגוד
לרעיון של גופמן,
נוספת,
ובמחשבה
האושר איננו נתון חד
מ ש מ ע י ת בידיו ש ל
הקהל בלבד .יובל
מסביר :״האושר הוא
בחירה ש א נ ח נ ו לא
תמיד עושים .זו חכמה
להפנים
גדולה
מהסביבה את הדברים
הנעימים ,הטובים -
אנחנו
לפעמים
מפנימים רק את הרע.
האושר טמון במידה
רבה של קבלה עצמית.
ה ב ע י ה היא ,ש ה ו א
איננו רציף .הוא נעלם.
יש א ו ש ר ב ק ב ל ת
החלטה שמי שקיבל
עומד
אותה
מאחוריה .זה אושר כי

הקומדיה ״יום הולדת לג׳וזפה״ מספרת את סיפורם
של ארבעה זמרי אופרה לשעבר .בעברם ,הם זכו
להצלחה .אתת מהם ,ג׳ין)מרים זוהר( אף הייתה דיווה
נערצה בעולם האופרה .המחזה מתרחש בהיותם בבית־
אבות סיעודי ,שהמדינה מסבסדת את השהות בו לזמרי

מימין ל ש מ א ל  :ש ל מ ה ב ר ש ב י ט

אתה מתגבר על פחדים שבקבלת ההחלטה .אתה מסמן
נקודת אור בהחלטה ,שהיא הגוברת על כל התשכות
שהיו כרוכות בהתלבטויות .ואתה פשוט מתחיל לצעוד
בעקבות נקודת האור.״
הבחור בסיפור ״חתונה״ ,שאותו מגלם יובל בחר
להתחתן .חגיגי ומרוח בנשיקות הוא חיכה למי שאמורה
הייתה להיות אשתו כשעה לאחר מכן .זה היה כמעט
כמו ״לגעת באושר״ .משהחלו לצוץ החששות בשל
האיחור הרב של הכלה ,נעלמה באתת האפשרות לגעת
בו.

אופרה לשעבר ,שאינם יכולים עוד להרשות לעצמם לממן
בתי־אבות יוקרתיים.
מדי שנה נערך בבית־האבות ערב מחווה לזכרו של
המלחין ג׳וזפה ורדי .ההכנות מאפשרות להם לשתזר
את תקופת הזוהר וההצלחה שהיו להם ברביעייה
)קוורטט(.
הדמויות ברביעייה הן סיסי הסנילית מעט ,המשותקת
על ידי ליא קניג ,רגיי העדין והאנין ,המשותק על ידי
שלמה בר שביט ,ווילי שמאוד אוהב לדבר על סקס,
בגילומו של אברהם מור וכאמור ג׳ין ,שהיא מרים זוהר.

לזמרי אופרה ,בשונה מנגנים ,יש קריירה קצרה.
הקולוח מזדקנים מהר ,מה שמשפיע על הבחירות:
הרפרטואריות המוגבלות עבורם ,כפי שכותב יוסי מר
חיים בהבניית ההצגה בתיאטרון הבימה.

^
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חיפושם של הארבעה אחר אותה החושה שנוהגים(
לכנות ״אושר״ ,מתמקד בחזרות למופע שיעלו בערב
לזכרו של ג׳וזפה ורדי בבית־האבות .לאחר ויכוחים הם
התליטו להעלות קטע דרמתי ביותר מן האופרה
״ריגולטו״ מאת ורדי .הביצוע בקוורטט את הקטע יאפשר
לכל אחד מהם"לשחזר" ,כדבריו של מר חיים"את עברו
האופראי כפי שהיה רוצה לזכרו ,והציפייה לערב הביצוע
משלבת את אופיים של המשתתפים באופיין של דמויות
ריגולטו׳".
ריגולטו ,דמוח אהובה מאוד על המלהין ,היא ליצן
חצר גיבן .הוא היה מטרה לחיצי לעגם של אנשי חצר
הדוכס .ריגולטו אינו יודע כי ,הדוכס חיזר אחרי בחו
ואף חילל אח כבודה .כאשר גילה זאח ,החליט לנקום
בדוכס .הוא רקם לרצוח אוחו בעזרח רוצח שכיר ובעזרה
אחוחו הפחייניח .לבסוף ,הקריבה בתו של ריגולטו אח
הייה למען הדוכט וריגולטו מקבל את גופחה .התגשמה
הקללה שקילל אותו הדוכס בעבר.
אברהם מור ,הוא וילפרד)ווילי( הממלא את תפקיד
ריגולטו בערב המחווה .כאדם הוא שונה מאוד מן
הדמויות שמשחקים הוא ועמיחיו .הוא איננו עסוק
בחיפוש האושר בעבר .״אני לא מסתכל לאתור ולא
קדימה .אני מחמקד ב׳כאן ועכשיו׳ .אני לא מחגעגע
לדבר .אני לא נוטטלגי .אני יוחר פסימי .לא יכול ליהנות
עד הסוף חמיד .אושר זה לא דבר שמחפשים אוחו .זה
אצלך בפנים .או לא .יש במחזה משפט שאני אומר:
׳אנחנו בעצם לא הזדקנו ,בפנים אני עדיין אוחו בחור
מקסים שחמיד הייתי ,רק שעכשיו אני כלוא בתוך כלוב
עם סורגי ברזל חלודים...׳..כשהייתי שואל אח אימא
שלי ,אם היא חשה בטוב ,היא נהגה לענות לי ,שאסור
להגיד שכן כי זה עושה עין הרע .חחושת אושר זה כשאני
עומד על הבמה עם השחקנים בהצגה ,בדרך־כלל זה
עושה אוחי מאושר בזמן אמח .אני מרגיש טוב עם עצמי
במובן הכי פשוט של המונח וזהו אושר מבחינחי .הוא
טמון גם בחיים ,כמו על הבמה ,בדברים הפרוזאיים .אני
מאושר כשאני הולך עם אשתי והילדים למסעדה טובה
ואנחנו יושבים לנו יחד .זה אושר .ההשחחוויה בסוף

ליא קניג ב״יום ה ו ל ד ת לגיחפה״

ההצגה זה אושר של מעשה אמנות שנשלם לאותו ערב".
גם סיסי היא דמות רחוקה מליא קניג המשחקת
אותה .סיסי היא מתוקה"Second-Hand Rose" ,
לשעבר ,כמו שקניג מכנה אותה .סיסי מאבדת לפעמים
ואת הקשר עם המציאות ומברכת אנשים על שובם
מקרצ׳י .כאשר באחת הפעמים ,מצפה הקהל שהיא תברך
שוב את אחת הדמויות על שובה מקרצ׳י  -ואף מישהו
נוקב בשם המקום ,עונה לו סיסי/ליא ישירות "לא :
מבומביי" .היא תמימה ,אבל לא עד כדי טיפשות .היא
אומרת" :לא קיבלתי מספיק אהבה ולכן הייתי
מתפרפרת" .קניג" :סיסי מודעת לכך ,שגברים לא
התייחסו אליה ממש בכבוד .העובדה שהיא נבחרה לבצע
את הפתיינית ,אחותו של ריגולטו ,המתלבשת כמו זנזונת,
מאפשרת לה להיות גדולה ולקבל את תשומת הלב
שחסרה לה.״
ליא קניג אומרת כי היא אינה דומה לסיסי כלל ״אבל,
היא מאוד נוגעת לי .כאשר היא עסוקה במה שאהבה
לעשוח יוחר מכול ,לשיר ולהופיע ,זה מחזיר את שמחח
החיים .אם את שואלת אוחי על אושר  -אף פעם לא
שאלתי את עצמי אם אני מאושרת או לא .את יודעה,
את חיה את חיי היום־יום ולא נותנת את דעתך על כך.
עכשיו ,כשאת שואלת ,אני נזכרת ברגעים של אושר

וכולם קשורים באנשים שאהבו אותי .שלא כמו סיסי,
אני הייתי עטופה באהבה מילדות.״
״פעם אחת ,כשכבר הייתי נשואה ,נכנסנו ,בעלי ואני,
לבית של אימא .היא ליוותה אותי במבט מסוים כזה
ואמרה :׳הנה הבת שליי .האינטונציה והמבט היו עבורי
ר ג ע של אהבה שעטפה אותי באושר ואני זוכרת את זה
עד היום .בפעם אחרת ,הלכתי לטייל בבוקרשט ,רומניה,
עם צבי ,בעלי ואהובי בגן יפה .היה כל־כך נעים,
שדיקלמתי משהו .זה היה עבורי רגע של אושר.״

בת  4ו בערך ,אז אפשר לקחת שחקנית בת  !??14שחקנים
מבוגרים הם בשלים ומשתבחים כמו יין עם הזמן .לניסיו
ולבשלות שלהם אין מחיר.
״צבי ,בעלי ,כתב לי שיר מזמן .הוא הגיש לי אותו
ובלי טקסיות ובלי לציין זאת כמשהו מיוחד.
השיר התייתס לתפקיד שעשיתי בהצגה ,שצבי צפה
בה .אז ,קיבלתי את זה בשמחה ,אבל לא הבנתי את
עצמת האהבה והאושר שבזה .כיום ,כשאנחנו משוחחות
ע ל זה ,אני מבינה שזה אחד הרגעים ,המאושרים של
חיי ,אם לא הגדול שבהם .השיר חקוק על המצבה שלו
וזה השיר:

״רגעי האושר כשחקנית מורכבים מרגעים גדולים
ודרמתיים וגם מרגעים קטנים וצנועים .כשקיבלתי את
פרט ישראל ,אולי זה בנאלי לומר ,אבל זה אמיתי  -זח

קדיש

היה רגע של הכרה בי והערכה וזה בהחלט היה אושר.
מצד שני ,אם הלכתי ברתוב ופתאום ניגשה אליי מישהי
שאינה מוכרת לי ואמרה לי :׳טוב שאת קיימת׳ ,זה אושר
שלם .קיבלתי לפני זמן מה מכתב ,שהשאירו עבורי

כשאני רואה איך לילה בוכה
אומר קדיש אחרי יום צעיר
שנפל בתאונת עבודה־
אני לא בוכה.

בתיאטרון שני בני־זוג ,שמסתבר שהם צפו בהצגה.
המכתב היה מחמיא .לפי הכתובת יכולתי למצוא בקלות
את מספר הטלפון של השולחים והתקשרתי אליהם.
כשענו לי הצגתי את עצמי .מעבר לקו שמעתי קול חנוק
מהתרגשות על כך ,שהשבתי טלפון .זה היה רגע מאושר
עבורי ועבור מי שנחנקה מהתרגשות .אני מתרגשת
כשאני עולה על הבמה בכל פעם מחדש .לא יכולה בלי
זה .האושר מצוי בהתרגשות מול הקהל וגם מאחורי
הקלעים בעבודה .כשעובדים על תפקיד יש מומנטים
שבהם את מוצאת שעשית עכשיו את המונולוג או את
הסצנה בצורה ׳נכונה׳ להפליא .הגילוי הזה פותר משהו.
הוא פותר איזו חידה ומסתורין .זה כמו למצוא ,סוף,
סוף ,את מה שמעבר לחומה .עבודה עם אנשים מעניינים
היא אושר כאשר האינטראקציה בעבודה מאחורי
הקלעים מוציאה ממני משהו חדש .היכולת לא לחזור
ע ל עצמנו ולהוציא מעצמנו משהו חדש  -זה אושר
עבור שחקן ,אם הוא באמת שחקן.״

כשאני שומע ציפור אומרת
קדיש

״התפיסה ,ששאלו אותי לגביה כבר ,ששחקנים
מבוגרים לא משחקים עוד וכי הם קרובים לגיל פרישה,
היא מ ע ו ו ת ת ו ק צ ר ת רואי .זו גישה ח ו ב ב נ י ת
ופרובינציאלית .אנשים משחקים תפקידים בגילאי
מגוונים בכל העולם .אם התפקיד משוחק טוב ,אז ז
כמעט תסר גיל ,בגבולות סבירים ,כמובן .אני משוחח
עם צעירים מבין השחקנים והם אומרים ׳היא או הי
זקנה מדי לשחק את יוליה של רומאו׳ .אבל יוליה הייתה

אתרי יער כרות
בג׳ונגל של הקדמה
אני לא בוכה
במקום שבו הקדיש קורע את הקברים
ותותך קריעה בלבבות האנשים
אני לא בוכה.
כשאני רואה אותך על הבמה
כשאת הופכת מילים מתות
לאנדרטאות חיות
אני בוכה.
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