להיות עם חופשי כארצנו או לא להיותו  -זאת השאלה!!
ייאבי

כשתעמוד

היקר ,

קברי

על

זקן ועייף ומאוד ערירי
ותראה

טומנים

איך

את

גופי

בעפר

ואתה עומד מעליי  ,אבי
אל תעמוד אז גאה כל-כך
ואל תזקוף את

כך שר יצחק )השחקן ישראל גוריון( לאביו,
אברהמ אבינו ,בשמו ובשממ של חיילימ שנהרגו
במלחמות ישראל במערכון טאטירי על עקדת
יצחק במחזה "מלכת האמבטיה" ,מאת חנוך לוין,
שהועלה ב  1970-על בימת תאטרון
הקאמרי בתל-אביב.
זמן קצר אחר-כך הודיעו כותרות העיתונימ:

"בלחץ הקהל ,שהביע את שאט נפשו מהעלאת
המחזה 'מלכת האמבטיה' ,שלעג לכל הקדוש,
נאלצה הנהלת תאטרון הקאמרי להוריד את
המחזה מהבמה  ...הורימ שכולימ ,חיילימ ונכימ

ראשך ,אבי ,

נשארנו עכשיו בשר מול בשר

שאותמ מבזה המחזה ,היו אף המ נגד השערורייה

וזהו הזמן לבכות ,אבי.
אז תיתן לעיניך לבכות על עיניי
ואל תחריש למען

כבודי ,

של העלאת המחזה .קבוצת נכימ שלחה מכתב
להנהלת
התאטרון ובו

דבר מה שהיה חשו ב מכבוד

איימו לבוא
בעגלות הנכימ
ועל קביימ כדי
להפגין נגד
המחזה ...מנהל

ואל תאמר שהקרבת

קרבן ,

הקאמרי אמר

כי מי שהקריב הייתי

אני ,

מוטל עכשיו

לרגליך ,אבי ,

כי
אתמול
המחזה הועלה
משיקולימ

ואל תדבר עוד מילים גבוהות
כי

אני

כבר

מאוד

נמוך,

~~--------~--

אמנותיימ

אבי . ......

וטפרותיימ

בלבד ,לאחר

ש ה ה נ ה ל ה ~~~==~~~~~~

מצאה ,כי הוא

....

)המקהלה אל הקהל( :אך נומה,

אל תפחד,

)עיתון הצופה20 ,

הרי המלכות היא שלמה,

לרוב הדודים יש רק רגל אחת
אבל המלכות היא שלמה,

וכל הדודות מסביב
מחכות לך ,ילד

ילד ,

ראוי להצגה .הוא הורד בגלל אווירת הלחצימ
שנשתררה בציבור ,ובגלל הפרטומימ גנד ההצגה"...

לבור ,

גיבור ,

אבל המלכות היא שלמה".

במאי

(. 1970

המחזאי הצעיר

דאז ,חנוך לוין פרטמ תשובה אירונית

:

"כבוד

שר הביטחון ,חברי מועצות עירוניות ,אישי ציבור

ומעלה ,ארגוני הורימ שכולימ כתבי עיתונות,
רדיו וטלוויזיה ,קהל אזרחימ נכבד :יכול אני

להודות בראש מורכן :שגיתי .ניצלתי את עקרונות
הדמוקרטיה והחופש על-מנת לערער את מוראל
הציבור ,לחרף ולגדף את מערכות ישראל ולזרוע
איבה ומבוכה בקרב אומה מלוכדת ) "...מיכאל

הנדלזלץ ,עיתון הארץ 25 ,ביולי  (. 1995עיתונאימ
ואינטלקטואלימ זעמו על גזלת חופש היצירה:
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ה  80 -המאבק על חופש היצירה מתנהל מול
קהל ,קניינימ ומנהלי היכלי התרבות ,המ
המחליטימ והגוזרימ מה יראו צאן מרעיתמ ומה
לא ,ייתכן כי היוצרימ גוזרימ על עצממ מגבלות
על-מנת למכור ,אבל עמ זאת ,אין טפק שבמחזה
"רצח" מאת חנוך לוין ,שהועלה אצלנו בשנימ

 , 1997-1999הועלו ללא כחל וטרק הבעיות
הכואבות ביותר של החברה הישראלית וניתן
לומר ,שכעמוד האש לפני המחנה ,חנוך לוין צפה
את מהומות אל עקצה ",רבקה משולח,
הדרמטורגית של תאטרון הקאמרי הוטיפה:
"חשבנו שתהיה מהומה טביב 'רצח' ,אבל כלומ!
לא יודעת למה ",המחזה נפתח בתמונה שבה
חיילימ ישראלימ מתעללימ בגופת ערבי צעיר
גוטט ,הוא לא מפטיק ליילל "אבא" ,לאחר מותו
המ שוקלימ להמשיך ולהתעלל בגופתו ואף

ריטשו את איבר

מינו,

האב

החברה הישראלית" ,ההצגה "הרב קמע" )בתפקיד
ראשי של איציק כהן ,לשעבר בנות פטיה( מאת
שמואל הטפרי מועלית בימימ אלה בתאטרון
הקאמרי ,זו קומדיה העוטקת בהתחטדות הדתית,

על-פי המחזה הקלאטי "טרטיף" מאת מולייר,
טמל מטכמ" :חופש היצירה בתאטרון בעיניי,
הוא גמ האפשרות שהתאטרון נותן ליוצרימ
שונימ להתבטא ,כשמשחקימ על הבמה שלנו
שחקנימ ערבימ ויהודימ ,דתיימ וחילוניי מ,
אשכנזימ ומזרחימ זהו עוד ביטוי לחופש היצירה,
התאטרון מחליף את מקומו של בית הכנטת:
זהו מקומ לחוות בו במשותף ש א ל ו ת ,
טראומות משותפות ודילמות  -אפילו כשכל זה
מוצג בקומדיה",

המחזה "פליישר" מאת יגאל אבן אור
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הועלה

בק א מ ריב -
1993

ועטק

)השחקן מכרמ
חורי( מגלה את
בנו ,כורע מעליו,
מגלה את מעשי
החיילימ ושואל
אותמ "למה?"
ה ה רוג
הפלשתיני שר
לאביו את אותו
שיר מ"מלכת

בקונפליקט בין
החרדימ לבין
ה ח י ל ו נימ ,
שחשימ צורך
להתנצל כל
ב פני
ה זמן
החרדימ על
עצמ קיוממ ,המ
עושימ זאת כי
בטתר לבמ ,המ

האמבטיה"

את

שפותח

כתבה

תופטימ
ה

ח

רדי

מ

זו ,כלומר ,שומכי ה ודי מ
ה א מ יתי י מ
דבר לא השתנה
ומפתחימ רגשי אשמ ,אף כי המ עצממ נותרימ
מאז ,ויותר מזה ,גמ ערבי יכול לומר "אבי היקר,
ללא אמונה דתית ,ברטה )זהרירה חריפאי( ובעלה
כשתעמוד על קברי",
פליישר )יוטף כרמון( עמ בנמ המפגר שלוימלה
)איתן נווה( המ חילו נימ ,ניצולי שואה ,מוותיקי
כמי שצפתה בהצגה יותר מפעמ אחת ,עליי לומר,
השכונה ויש להמ אטליז,
שאנחנו  -ה"רייטינג" ,זכינו הפעמ לקצת חופש
מולמ ניצבימ ה"רשעימ" החרדימ ביניהמ השחקן
יצירה כמו אוויר ביומ חמטין כבד או טיפת מימ
יוטי קאנץ ,בתפקיד עו"ד מטעמ ה"שחורימ",
ברגעימ של צימאון מצמית ,אבל ההצגה "רצח"
כבר לא מוצגת ומאז שחנוך לוין הש{  lיר אותנו
שלא ישקטו עד ש"ינקו" את השכונה מן החילונימ,
היהודי החרדי ,החזק וה"מנצח" במחזה מתואר
יתומימ ממנו ,קשה לשוב ולהרוות את הצימאון
כ"יהודון מטריח הן בגופו והן בנשמתו",
ולנשומ נשימה עמוקה וחופשית באמת,
אבן אור זכה לכינוי "אנטישמי" מעל בגי העיתונות
הדתית והחילונית כאחד ,ההצגה הועלתה אף
טמל" :אין טפק ,שבגלל ריבוי הערוצימ בטלוויזיה,
בארה"ב" :באתי לראות הצגה ישראלית ,ובמקומה
המדיה והאינטרנט המאיצימ את הפתיחות ואת
ראיתי הצגה אנטישמית ".. ,כותב רפי בראון
הנגישות למידע ולנושאימ שהיו בעבר טאבו ,גמ
מקווינט ,ארה"ב בשבועון "ידיעות אמריקה"
הפתיחות של התאטרון כאן מתעצמת ועמה
ב 10-ביוני " ,1995נכון שיש קונפליקט בארץ בין
חופש היצירה ,מצד שני ,עדיין ישנמ פוליטיקאימ
החילונימ לדתיימ ,אבל מכאן ,ועד להאשמה
שחושבימ ,שבעל המאה הוא בעל הדעה ,אנחנו
שהחרדימ גונבימ לנו את המדינה המרחק הוא
בקאמרי ,לא מקבלימ זאת" ,כדי להוכיח את
גדול מאו.ד " ,למדתי שהאמנימ מאמי נימ ,שלמען
הדברימ מציג טמל הצגה "המציבה מראה מול

האמנות הכול מותר חוץ מביקורת על האמנות.
למדתי שלאמנימ המטרה מקדשת את האמצעימ".

האחרונות לא היה שומ טקנדל אמנותי טביב
מחזה ,וזה לא ייתכן ,כי יש חומרימ בוערימ!
מה שאין ,זה שמאל פוליטי וחברתי .כולמ

לאחר עבודת ארכיון יטודית ,אפשר בהחלט
לומר כי זו הייתה מהתגובות המתונות יותר
להצגה .ב  23-במאי  1993נח על שולחנו של
היועץ המשפטי לממשלה דאז ,יוטף חריש ,מכתב
ובו כלולימ הדברימ הבאימ ... " :במחזה מוצג גמ
אקט של אונט כתגובה על התעללות החרדימ.
בהצגה זו יש שלהוב יצרימ ויש בה הטתה נגד
ציבור גדול במדינה .עמ ביטול הצנזורה על

הממטד

התאטראלי מטלק החוצה מחזות שהמ טעונימ.
למשל :כתבתי לאחרונה מחזה שנקרא 'החלל
האחרון' .הוא מטפר את טיפורו של החלל האחרון
של המלחמות שמגיע למשרד של עולמ של
מעלה ומטרב להיות החלל האחרון .הוא לא
רוצה למות .למה דווקא הוא צריך להיות האחרון?!
המחזה הוגש לתאטרון מכובד וגדול שלא אזכיר

מחזות ,הדרך

את שמו .התגובה הייתה' :השתגעת!!!' המחזה

היחידה

טפל

ל

בתופעות
חריגות היא

התיישבו ,פחות או

יותר ,באמצע.

'רצח' לא עורר מהומה כי הוא טמלי .ברגע
שמחזה הוא טמלי נראה הדבר כאילו אינו מתרחש
ממש כאן ועכשיו .אבל כשמעלימ מחזה טפציפי
מאוד מתעורר החשש שהקהל ידיר את רגליו

דרך

ממנו ושתתעורר מהומה .בזמנו כתבתי מחזה

הערכאות

שנקרא 'שש אחרי' וחודש לפני שנתיימ בשמ
אחר 'ווקמן' .טיפור העלילה דומה לזה של ההצגה
'ג'וני שב משדה הקרב' .אבל' ,ג'וני שב משדה
הקרב' ,הצגה טובה בהחלט אמנמ ,אבל עוטקת
בחייל אמריקאי ששמו ג'וני ,ומתרחש בזמן
מלחמת העולמ הראשונה  -לכן לוקחימ אותו
ל'תרבות יומ א' בצבא' .כי הוא 'שמ ו'אז' וכל
מה שיעורר בו את הזדהות החיילימ ייתפט
כטמלי .את ההצגה ווקמן ,למרבית גאוותי ,לא
לוקחימ אף פעמ ל'תרבות יומ א'  "'.זה מחזה
שעוטק באותמ הנושאימ אבל בצורה ישירה,

המשפטיות,

ולכן אודה לך
אמ

תבדוק

אמ הקאמרי,
שהוא מוטד
ה

נ

תמך

על-ידי
המדינה ,לא
חרג
מהוראות

".

נקודתית והוא מעורר אי שקט ".אבן אור מתגאה

בתלונה

בדברימ האלה כי הוא נאמן לאמת שלו ואין
הוא רוצה לכתוב כדי למצוא חן בעיני מישהו
ולהיות פופולרי .הוא רוצה לכתוב על הדילמות

המשפטי ע"י יגאל יהודי מקריית-גת ..." :מבקש
הח"מ את הטכמתך להגשת קובלנה פלילית כנגד
האחראימ לפרטומ הפוגע כאמור  "...תאטרון
הקאמרי נלחמ על חופש הביטוי והיצירה כאשר
עו"ד מטעמו השיב אחת לאחת על הטענות
כנגדו" :בכל פרטומ ,יש מישהו שדעתו אינה
נוחה הימנו ,אמ להשתמש בלשון עדינה.
אי נוחיותו של מישהו מפרטומ כל שהוא ,איננה
הופכת את הפרטומ אוטומטית ללשון הרע או
שיש לפתוח בחקירה משטרתית נגד המפרטמ ...
המחזה 'פליישר' מתאר מצב אמיתי".

מוכן

ה ח ו ק

שהוגשה
יc___ _ _ _ _ _ _ _--

ל

י

ועץ

יגאל אבן אור איננו נכנע לתודעה כוזבת ומוסווית
של כביכול חופש היצירה .כששוחחנו הוא אמר
בכנות מכאיבה" :חוקית  -אין כיומ בעיה של
חופש יצירה .גמ 'פליישר' חזר לבטוף .מי ששמ
על עצמו מטמרות ומחטומימ המ האמנימ
היוצרימ עצממ!! המ רוצימ לעשות הצגה
שתתפוט כמה שיותר קהל .ועובדה היא ,שבשנימ

המציאותיות

הטפציפיות

ואיננו

להטתפק ברמה הטימבולית .יחד עמ זאת
אין לו כוונה להשתלח אישית או עקרונית
באמנימ העושימ זאת.

אילן רונן ,במאי ,ומעבד" :היומ אין תחושה של
צנזורה ,או טתימת פיות כי אין גוף שעוטק בכך".

גמ אילן רונן עבר את הטראומות של עידן
ה"חושך"" :ביולי  1973השתתפתי כמעבד במחזה
'עיר אחת' מאת דן מרגלית ומתי גולן שהועלה
בירושלימ .המחזה עטק בכל הפרות הקדושות
בעיר :הקונפליקט בין עשירימ לעניימ ,בין דתיימ
לחילוניי מ ,ובין ערבימ ליהודימ בעיקר .בערב
הצגת הבכורה עזבו את האולמ מכובדימ שהזדהו
עמ הימין ,אבל גמ מכובדימ שהזדהו עמ פלגימ
מרכזיימ וביניהמ יגאל ידין .המ טענו כי ההצגה
היא 'לטובת הפלשתינימ' .המחזאימ הטכימו
אפילו להוריד את כל ההצגה מהבמה ובטוף נכנעו
לפשרה .הוצאו הקטעימ העוטקימ בטכטוך
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