
 על המתזה
 דפנה בר ״תשוקה״

 הרמזים שאננס שלתה לעברה; עד שאמם מצאה מכתב אהבה
 שנ׳יימס וג׳ים כתבו לקייט, בשם ג׳יימס ושהיה מיועד להישלת
 אליה, אך הגיע לידי אננס קודם לכן. אלינור נדהמה. עולמה
 ;הנינות התרסק באתת. היא איבדה את האמון ואת אהבתו

 של בעלה, לטובת צעירה ו״רעננה״ ממנה.
 נל אומרת לגי׳ם: ״נם לי היו פעם נעורים ועצמאות, לפנ

 שהפכת אותי לאישה בורננית ותנקת אותי במכשירי תשמל
 מפני שזה התאים לך.״ היא מוסיפה ואומרת לג׳ים שהיא
 משתגעת ושאיננה יודעת מה לעשות עם עצמה מרוב צער
 הוא עוגה לה שזה לא שיגעון, אלא חוסר הרצון להשתנות

 עליה להתנער ולהתנתק מכל ה״חשמלים״ האלה ולחזור
 ולהיות צעירה.

 כצופה, נדמה היה לי, שאם יש מישהו שהשתנע זה היה
 דווקא גיי׳מם, שמשבר ניל החמישים התעצם בו; וכך הוא
 נכרך עוד ועוד אתרי קייט הרדודה ורפת השכל שכדברי אגנס,
ינת כל מה שזז״. התשוקה המינית מניעה אותו י  ״מז
 ומשתלטת על סדר יומו, על הריכוז בעבודה, על כל תייו. לא
 ברור אם הוא רוצה להשתנות, כפי שהוא מטיף לאלינור
 לעשות, אבל הוא משתנה בעל כורחו עד כדי כך, שהוא

 הופך את עצמו לעבד נרצע לתשוקת הסקס עם קייט.
 נ׳יימס, המתמסר לחלוטין לסיפוק תאוות הבשרים, מפתה
 סביב העניין גם תאוריה ״פילוסופית״. הוא מציג אותה בפני
 אלינור, שהתעמתה עמו כשנילתה את הרומן. הוא אומר, כ
 על פי מנהנם העתיק, היו הפננים מתכנסים לאירוע זה או

 אחר, והיו עושים סקס באופן חופשי, ללא כל מחויבות
 מוגוגמית לבן/בת זוג אתד/ת קבוע/ה. כולם סיפקו את
/ת  תאוותם עם כולם, ללא גורמה כלשהי של רכושגות על בן

 זוג. זה היה מקובל וטבעי.
 ״עד שבאה הדת שלך!!״, הוא מטית בפני אליגור, שכלל
 אינגה דתית. עד שבאה הדת וחיבלה בתשוקה הטבעית,
 הפרימיטיבית, ה״הניונית״ והטילה מנבלות, תיינה סקס,
 סייגה אותו לנישואים בלבד. קיצורו של עניין, על פי מישל
 פוקו, הנצרות יצרה גיגוד בין התשוקה לבין התוק. היא

 התדירה זאת באנשים בתהליכי סוציאליזציה.

מי מאת פיטר ניקולס, ה קו ״ הוא מחז ה ק ו ש  ת
 המועלה בתאטרון בית ליסין, בבימויו ובתרגומו לעברית ש7
 אילן רונן ובהשתתפוח יונה אליאן־קשת, ששון גבאי, מרים
 גבריאלי, נתן דטנר, דפנה רכטר ולתילופין דורית בר־אור/

 אורגה פיטוסי או מיכל יגאי.

 תקציר העלילה

 ג׳יימס (ששון גבאי) ואלינור (יונה אליאן־קשת) קרוקםל
 כבני תמישים, נשואים בנינותות, בתנאים של חיבה עמוקה
 ואפילו משיכה מינית הדדית. אלינור משתפת את חברתה^
 אגנם (מרים גבריאלי), בתתושתה ש״יש לנו מזל שטוב למ

 יתד". אגנם איננה ממהרת לפרגן...
 קייט (לתילופין בר־אור/ פיטוסי/ ינאי), צעירה נוטפת
 סקס, היא אלמנתו של תברם הטוב של הוונ קרוקסלי, שהיה
 מבונר ממנה בשנים רבות, כמו אלינור וג׳יימס. קייס נישאה
 לו לאתר ש״ננבה״ אותו מאשתו הראשונה, אגנס. לאורך
 המחזה, קייט מושכת גם את ג׳יימס לרומן סוער, המבוסס
 על קשר של תשוקה מינית בלבד. במחזה יש שתי דמויות
 משמעותיות - ג׳ים ונל. כל אתד מהם הוא אלטר אנו(טכניקה
 בפסיכולוניה של מתן חיזוק לאגו, מחוצה לו). ג׳ים (נתן
 דטנר) הוא האלטר אנו של נ׳יימם ונל (דפנה רכטר) היא

 האלטר אגו של אלינור.

 תשוקה מינית כבריתה מהזדקנות
 ג׳יימם נמשך מינית אל קייט הצעירה, ה״רעננה״, לדבריו
 והתושנית: ״היא חושנית. היא לא סקסית. את סקסית״,
 הוא אומר לאלינור, אשתו לאחר שהיא מנלה את הרומן.
 הוא טוען שהיא לא עושה אהבה - שהיא ״אוטומט״ במיטה
 אבל הוא לא עומד בפיתוי. הרצון התד פעמי ״לדפוק״ אותה
 הפך לתשוקה שמשתלטת עליו ואיננה מרפה לאורך זמן.
 נ׳יימם נאתז בתשוקה המינית כדרך להימלט מפחז הץקנה
 ההולכת וקרבה. ״גבר מתבנר - לא מזדקן״ הוא מתעקש

 לכנות את עצמו ומתריס כנגד גי׳ם, האלטר אגו שלו.
 זמן מה אלינור הייתה שאננה. היא סירבה לקלוט את



 והראשוניים של התשוקה, לצד היסודות
ים, המארגנים אותה ים, הדתי  התרבותי
 בעולמנו הפנימי ובהתנהגות שלבו כלפי

 אתרים.
 ככל שהשיח על המאבק בין היצר לבין
 המוסר והמצפון (תוצרי דת ותרבות) יהיה
 נדוש, כך הוא שריר ומפרנס קומדיאנסים

 וארטיםטים למיניהם עד היום ובכלל

 מחזות תשוקה
 Passion Play - שמו של המחזה במקור
 האנגלי, הוא ז׳נר בימתי שהתפתח במערב
ת ו נ ט ירות ק ים בעי י נ  אירופה בימי הבי
 ובכפרים, כאירוע בידור עממי שנקרא ״יום
 שישי הטוב״. באירועים האלה היו מחזות
מה אירועים ם על הבי קה מעלי  התשו
 היסטוריים, והמשחקים בהם הקפידו על
 תלבושות התואמות את האירוע ואת התקופה
Passion P האלה עדיין לא l a y n .המוצנים 
 נשאו אופי דתי בהכרח. אירועי ״יום שישי
 הטוב״ נעלמו במהלך המאה ה־15, אך לא כן

 ״מחזות התשוקה״.
 במאה ה־16, פילסה לה הרפורמציה
 הנוצרית את דרכה בחברה המערב אירופיח
 של סוף ימי הביניים. הכנסייה הקתולית,
 שהתנגדה לרפורמציה הפרוטסטנטית בכל דרך
ות  אפשרית, תמכה בהתייאתם של ״מחז
 התשוקה״. הם הועלו בעיירות בשוויין,
 אלינור ״הכניסה לו מתחת לחגורה״, תרתי משמע, אולי, אוסטריה וגרמניה אבל נושאי המחזות שהועלו ננעו רק לנושא
 והשיבה: ״כל התאוריה הנחלה הזאת באה לך מאיזה סטון היסטורי מסוים; צליבת ישו, דרך הייסורים שלו, התשוקה
 קטן?!״ לאהבת האל, הסבל שבתשוקה אל האלוהי הטוב והמוסרי

 חיבתו הרבה של ג׳יימם למנהגים פנניים והקפדתו היתרה וכמובן - נושא תחיית המתים. למעשה הפכו המוחות האלה
 על מילוים, כשמננד עומדת תיבתה של אלינור למוסיקת לכלי דתי חינוכי

 מקהלות כנסייתית־דתית, מסמלות את היסודות הטבעיים את התהליך הזה מתאר ג׳יימס, תוך ״נפנוף״ התאוריה



 הדתית של התשוקה. את הסבל שבה.
 נדמה, שאלינור מונעת יותר על ידי פחדים מאשר על ידי
 תשוקה. כזמרת מקצוענית במקהלה, היא משתתפת בתזרות
Mathews)על היצירה המפורסת של באך, מתיאום פאםיון| 
 Passion): ״יום אחד, באחת החזרות פרצתי בבכי כששרנו
 את ׳הצל אותי מלוע הארי, עזור לי פן תשטוף אותי מערבולח
 1מים ותםחוף אותי למצולות׳. בכיתי על עצמי.״ קטעים מן
 היצירה מושמעים לפרקים במהלך ההצנה ולא בכדי. אלינור
 מסבירה לנ׳יימס שעל אף היותה תילונית, מוסיקה ווקלית
 של הרבה אנשים ששרים יחד את היצירות הכנסייתיות,
 נשמעת לה ״הכי קרוב שאפשר לאלוהים״. כמעט נואשת
 מהמכוונות החד ממדית שלו לתשוקה הפיסית, היא מנסה
 להסביר לו, שבשירת המקהלה נוצר חיבור רוחני תזק. אבל
 הוא תקוע בחיבור הפיסי הפנני שלו בעוד היא בוכה
 מהמוסיקה ומהמילים, מהקרבה אל האלוהי. פערי התשוקות

 מפרידים ביניהם.

 תיאור התשוקה של האישה כדתית לעומת תשוקת הנבק
 במחזה - כפיםית, פרימיטיבית מסתמנת, בעיניי, כפשטנית
 למדי. ייתכן שכך הם פני הדברים אך דעתי אינה נוחה מזה

 ייתכן שצופים וצופות אחרים ימצאו בהצנה קולות נוספים,
 מנוונים לתשוקה. איטית, לא מצאתי במחזה ובהצגתו ריבוי
 קולות לתשוקה, מעבר לתבנית המתוארת. וזאת, בנינוד למה

 שמציעה התוכנייה של ההצגה.

 צוות השחקנים של הצגת״תשוקה״ בתיאטרון ביתליםין תל-אביב

 התדשה שלו בפרצופה של אלינור. תאוריה שבהשראת סטוץ
 קטן, תמצתה את האבולוציה האנושית של התשוקה.

 מישל פוקו זעק את זעקתו של נ׳יימס קרוקסלי במילים
 הרבה יותר קשות: ״זמן רב נשאנו, כך אומרים, בעולו של

 משטר ויקטוריאני ועודנו נתונים בו. המתחסדת האימפריאלי
 (הכוונה לוויקטוריאניות - ד״ב) מוסיפה להתנוסס על דנלה

 של מיניות - עצורה, אילמת צבועה.״
 לדעת פוקו, התהליך שבו סומנה התשוקה המינית כסודית,
 כמסוינת, כולל שני שברים בהיסטוריה. ״האחד במהלך המאה
 ה־17: לידת האיסורים הגדולים, קידוש ערכה הבלבדי של
 מיניות המבונרים במסגרת הנישואים, צו המהוגגות, החובה
 להתעלם מן הגוף, ההשתקה וצווי הבושה שמנתים את השפה.
 השני במאה ה־20: לא כל כך שבר, כמו כיפוף של עקומה:
ע שבו החלו כביכול, מנגנוני הדיכוי להתרופף: תזוזה ת  זה ה
 מן האיסורים המיניים הלותצים לעבר סובלנות יתסית כלפי
 יחסים שלפני הנישואים או שמחוץ לנישואים. פסילת ה׳סוטים׳

 החלה להיחלש.״
 אנתנו פוגשים את אלינור ונ׳יימס ב״כיפוף העקומה״. נ׳יימס
 מביט אחורה בזעם ובכםיהה לתוור ולפרק את התשוקה מן

 הכבלים וההבניה הדתית, ויקטוריאנית.

 המוסיקה בבימוי לתפיסות התשוקה במחזה
 לעומתו, אלינור - התצי הנשי בזוניות מבטאת את התפיסה



 ד״ב) שיחקו כבר הרבה זמן יחד בהצגות, אז הם פיתחו להם
 ביניהם טכניקה משלהם והתחילו לעבוד. יוגה (אליאן־קשת)
 ואני עובדות יחד בפעם הראשונה והתחלנו להכיר זו את זו
 מהתחלה. הייתי צריכה להתחבר לתשוקה שלה במובן העילאי
 הזה, הקרוב לאלוהים וזה לא היה לי קל. כשחיפשתי דרך
 להגיע אל אלינור כאלטר אגו, ראיתי מה עושה דטנר והתחלתי
 להקות אותו. אבל הוא גבר והוא מחובר לתשוקה של ג׳יימם
 שאין לה ולא כלום עם התשוקה שאני צריכה להתמודד עמה
 ולעזור לאלינור. פניתי לבמאי שיעזור לי להיות אלטר אגו

 לאלינור.״
 ג׳יימס, בעזרתו של ג׳ים, ויתר על האשמה ועל מצפון לא
 נקי. הוא אמר שהרומן בינו לבין קייט נגמר מזמן - דבר
 שלא היה נכון. אלינור, שבחרה להאמין לו, הייתה מיודדת

 אפי שושני, המנהל המוסיקלי של ״תשוקה״ מסביר את
 בחירת המוסיקה למחזה: ״כשקראתי את המתזה, היה בעיניי,
 משהו מתותכם ועמוק ביכולת של אדם לדבר עם האלטר אגו
 שלו, כלומר לדבר עם עצמו, אבל לא כלפי פגים, ביגו לבינו,
 אלא עם עצמו הניצב מחוצה לו, לידו. זה נראה לי עמוק!
 ומתוחכם מאוד וזה נראה לי כמו ההתחברות של אדם עם
 עצמו בצורה שקרובה לשלמות. ואז חיפשתי משהו אלוהי
 כזה. מה לעשות, שאנחנו קטונו לעומת מוסיקאים מהמאות

 ה־18 וה־19. הלכתי אליהם.״
 מתיאוס פאסיון מנוגן בהוראת המתזאי. יצירה זו מסמלת
 כמובן, את התשוקה הדתית (דמותו של מתיו השליח). זו
 התשוקה של אלינור לאלוהי במהוחו, המלווה בפחדים לאבד
 את הדרך הנכונה בתיים, ״להישטף במערבולת ולהיםתףן

 למצולות״.
 שושני: ״כשחיפשתי קטעים נוספים, תיפשתי ווקליזות-
 קטעים שבהם נשמע קולם של אנשים, קטעים שיינעו בי.
 מצאתי את זה אצל הנדל ומוצארט. חשבתי, שאם זה נגע בי,

 זה ייגע גם בקהל שיחווה דברים דרכי.״
 כשנל וג׳ים, שגי האלטר אגו, רבים בשעת לילה מאוחרת
 וגי׳ם מחליט שהוא הולך לישון, נל מדליקה את הרדיו בשיא
 עצמת הקול. מן הרדיו בוקע רוק כבד. שושגי: ״מה שהיה!
 חשוב לי זה לא רק ה׳דיסטורשף המוכר של הגיטרהן
 הרוקיסטית הזועקת, אלא בעיקר הצרחה האנושיח, זעקה
 של אדם. לעומת זאת, כשתלמידתה למוסיקה של אלינור
 מגיעה אליה לקבל שיעור בשירה, הן נעלמות אל חדר העבודה
 ומאחורי הקלעים נשמע קטע שירה נוגה של התלמידה. רציתי
 לתת קונטרה לבדיחות הדעת של הקומדיה. רציתי להדניש
 את העצב או העליבות שבה נותרות הדמויות אתרי כל העסק

 הנדול סביב התשוקה לסקס.״

 האלטר אגו נל וג׳ים והתשוקה
 אלטר אגו בקצרה, הוא טכניקה פסיכולונית המשתמשת
 במקור כוח חיצוני להעצמת אגו של אדם. מקור כוח חיצוגי
 וה עוזר לאדם לומר את כל מה שהאגו שלו עצמו מתקשה
 לומר. אלטר אגו יכול להיות, רק לשם דוגמה, הפסיכולוג
 עצמו, שינסה לעזור למטופל שלו להיאבק בפחדים,:
 בטראומות. אלטר אגו נתון על מנת לתת כות לאדם במקרים
 שבהם הוא מוגע על ידי פחדים, אשמת יתר(סופר אגו מוקצן)
 או על ידי יצרים (איד מוקצן). האגו, המגמה להחגבר

 ולהשתלט על אלה, זקוק לעתים לאלטר אגו.
 דפנה רכטר משחקת את תפקידה של נל: ״זה היה תהליך
 עבודה משונה, להיכנס לתפקיד. לכי תשחקי אלטר אנו!!...
 בתיים לא פגשתי דבר כזה. ששון(גבאי־ד״ב) ודטנר(נתך

 מאוד עם קייט וגילתה שהרומן גמשך מפליטת פה של קייט,
 בזמן שהן בילו יתד בקניות בגדים.

 האגו של אלינור מעורער וםאוים על ידי פחד נוראי לאבד
 את אהבתו של ג׳יימם לאישה צעירה ממנה והושנית. לא

 סקסית. חושנית! ונל יצאה למסע לתיזוקו.
 אלינור אומרת שאם היא מאבדת את אהבת בעלה היא!
 מאבדת המל. הוא ״החצי השני של החיים שלי״. נל משכנעת
 ^ותה שצריך לזרוק אותו מהבית, לשכות אוחו ולחיוח בטוב
 בלעדיו. זה לא עובד. אלינור מנסה להתאבד ואת ניסיון
 ההתאבדות הכושל מבצעת לא אחרת מאשר נל, אבל היא

 מתאוששת ומתגברת.
 חמוגה מן המחזה: ערב חג המולד. בבית משפחת קרוקםלי
 עומד ען אשוח מקושט ובני הזוג לבושים חגיגיח. שוב
 מרחפים מעליהם הסמלים הדחיים. האורחים הראשונים כבר
 הגיעו. כן. גם קייט מגיעה. בעוד אלינור יושבת על הספה
 עם האורחים ושקועה במחשבות, נל לוקחת מזוודה, לובשת
 מעיל והולכת בשקט. אלינור מלווה אותה במבט ספק תתום,

 ספק עצוב. אבל ללא מילה. נל עומדת ללכת לתמיד.
 רכטר: ״לא היה לי טוב, אז הלכתי. את יכולה לראות את
 זה כאילו אליגור בוחרה ללא כוח חיזוק בחולשה גדולה. אבל
 (אגי דווקא מעדיפה לראות את זה אחרת, אליגור משלימה
 עם הכול, מוותרת על המלממה בתשוקות ובפגנים. היא כבר
 איננה זקוקה לחיזוק חיצוני. היא יכולה, אולי, לבד, בעצמה,

 להיות חזקה.״ •
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