
 11א:והוםאותו:וקחכוואוכנו oהא:והואתחכוךוותה:וך 11

אסטרלי*כמסעלויןחנוןשלאשכבההצגת

בן·מאיראורנה

 ."אלהיםאותולקחכיואיננוהאלהיםאתחנוךויתהלך"

ה(בראשותזהמאמרבכותרתהמובאהמקראיהפסוק

נעהראשוןהמסלול .נפרדיםמסעמסלולישלושהפתחכד)

מסע Iנשמתואללרירחנוךשלהאוטוביוגרפימסעובעקבות

בתיאטרון 1999בשנתשהועלתהאשכבהבהצגתהמשתקף

הידועמותולפכי ,שלוהברבורשירתשהיתההצגהו,הקאמר

למסלולמקביללרירשלזהמסעוהסרטן.ממחלתמראש

שהמסתוריןחנו,ךשלהמקראיתדמותובעקבותההולך ,השני

בעתיהודיםמחבריםהעסיקונשמתובהיעלמותהכרוכים

הואהשלישיהמסע .חכוךלספרבמיוחדוכוונתי ,העתיקה

 :מככהאנישאותו ,המקראיחנוךאללרירחכוךשלמסעו

שלהתימהכלומר,מטטרון;אלממטא-תיאטרוןהמסע

להצגותבדומה ,זובהצגההמופיעהתיאטרוןבתוךתיאטרון

לתיאוראשכבהבהצגתאותומשמשת ,לויןביצירתאחרות

מסעובסוףשהוכתר ,הראשוןאדםשלצאצאו ,המקראיחנוך

מטטרון.בשםלמלאך ,אלוהיםשלימינולידהמיסטי

נראיתראשון,במבט

שבהנוספתכהצגהאשכבה

בנושאלעסוקלרירחכוךשב

אובססיביבאופןהחוזר ,המוות

והחוץ-התיאטרוניתביצירתו

בשם ,זאתובכל .תיאטרונית

 ,חדשנושאנרמזההצגה

המוותלרפרטוארהמחלחל

כוונתי .ויןלאצלהמוכר

שמעוררהתרבותילהקשר

לשפההמחזהשםתרגום

 ) requienו(רקוויאם ;האנגלית

המיועדנוצרימיסהטקסהוא

גופואתשעזבה ,המתלכשמת

מקומהאתומחפשתהארצי

מיסתהעליונים.בעולמות

בטקסימבוצעתהאשכבה

ובתאריכיםנוצרייםלוויה

המועדיםבלוחמסוימים

המוסיקליותגרסאותיובזכותגםלנומוכרהרקוויאםהנוצרי.

כברכלומר,וורדי.כמוצרטמלחיניםמשלהידועות ,הרבות

הארציבמוותעיסוקושאיןאשכבההמחזהמעידבכותרתו

בנשמה ,דיוקוליתר ,המוותשלאחרבמצבאלא ,האדםשל

כתבשלרירהעובדההגוף.שלהפיזיכלירכולאחרהנותרת

עלמעלה ,צפוישהיה ,למותומאודסמוךההצגהאתוביים

טקסמעיובאמצעותהליצורביקשהואכיהרעיוןאתהדעת

 . self 1·equieו nעצמי,אשכבה

 ,מובלעביוגרפיהקשרהצופיםבנומעוררזהלרעיוןרמז

יוצר ,לויןשלביצירתובמינהראשונההיאזובהצגהשהופעתו

התקשורתלאמצעילהתראייןובעקביותבתקיפותשסירב

כוונתיהפרטיים.מחייווחומרקל ,ממחשבותיוטפחולחשוף

ביניהןשמנהלות ,כביכולפורנוגרפי ,"מקצועי"לדו-שיח

ושובהלוךבהצגההנוסעתלילית,מסעבעגלתזונותשתי

 ,חלופקה ,פופקהכדוגמת ,גלותייםשמותבעלותעיירותבין

 .) 1(תמונהי'וצ'ושצי'וז'פז

כומרן.יוסף ,הזקן ;פוקסתיוסיגלבלוןפלורנס ,הזונות . 1999 ,אשכבהמהצגתתצלום .בעגלההזונות , 1תמונה

 .דגרןיגד :צלם
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וחותיהן:לקעלרשמיםביניהןמחליפותהןזובשיחה

 ,קלך'הפשפוששני ,אלה ,ליותגידישומה:עםזונה

שפגשנואלהבמקרהלאהם ,י'וצ'בשצשפגשנו

 ?י'וז'בפזכןלפני

בדיוק.אלה :חןנקודתעםזונה

הנקודות[שלוש ...אדירים!אלוהים :שומהעםזונה

לא ] ... [ ...כסףלאסירחון!איזהא.ב.מ]-במקור

 ] ... [מה.יודעמיקלה'פשפושלא ] ... [ ...תרבות

אחריםאנשיםהיופעםחן:נקודתעםזונה

 ,שמפניה ,רומנטיקה ,חיזוריםהיופעם ] ... [

קלה!'פשפוש-ומכנסייםישרמורידים ,היום

 !קלה'פשפושאדון-עולמנובשמיחדשכוכב

רבותי ,בעולםאחריםדבריםגםישוהרי ] ... [

אנושיות'קלה, ,ה'קלראשיש ,קלה'לביש ,םיהגבר

קלה'תיאטרונאפילוישקלה,'אמנות ,ה'קלתרבות

איזהומרביץקלה'זרקורעםקלה'שחקנעומדשבו

 ...מונולוג'קלה

גם ,מקשקשתאתמה ,אישומה:עםזונה

עלרקחושב ,קלה'המונולוגבאמצע ,ה'קלהשחקנ

 .לה'בפושקקלה'הפשפוש

דרמטית]כשחקנית]מדקלמת

 ,קלה'פשפוש ,הוי

 ,ה'קלבפושתשחקלנצחלא

חלוש'קלה,תרגישאחדיום

קלה,'מיחושיהיה

קלה,'משמושירביץרופא

קלה,'ושגהאיזשםימצא

 ,קלה'אנושוהמצב

 ] ... [ ,קלה'יאושולאחר
 2לקשקוש'קלה.סוף\-והופ

מקטינהבלשוןמנוסח ,הזונותבפילרירששםזהדיאלוג

חיבובצורתשהיא- 'וכרקלה'לב ,פשפושק'לה ,פושק'לה-

הכביכולוההקשרהקשההמסר .דישיהיבשפתהנהוגה

המיןאיברישגם ,זובשפהמתרככיםהטקסטשלפורנוגרפי

לנאמרמוענקותובכך ,חביבים-מקטיניםלכינוייםבהזוכים

הבמהעלנאמרזהכשקטע .ושעשועהומורשלקונוטציות

בפרציתמידהקהלהגיבפעמים)שלושזובהצגה(צפיתי

היהולריר ,לראשונההזההדיאלוגאתכששמעתירמים.צחוק

הצופיםבקהלאנשיםכמהעצמיאתשאלתי ,םייהחביןעוד

לעלותהמשיכהההצגה .האנושהמחלתועלעתבאותהדעוי

 ,בציבורנודעמחלתוודברהחוליםתיבבאושפזכשיוצרהגם

מעטמתישרקדומה .מותולאחררבזמןלרוץהוסיפהוהיא

בדן-שמצויהאוטוביוגרפיהמסראתקלטוהצופיםבקהל

באזורהממארתמחלתועלבמפורשמצביעלרירבו ,הזהשיח

הסימבוליתמשמעותההדגשתתוך ,ת)י(הערמונהחלציים

מכריזוכמו-ומוותוימבין ,ותנאטוסארוסןיבהזיווג-

כזאתאישיתחשיפה ,כאמור .ובאהממשמשמותועלבפומבי

ולהסוותלטשטששנהג ,לויןחנוךצירתיבגיחרמעשההיא

 ,וביוגרפייםאוטוהליסטייםיאהרהעקבותכלאתבהצגותיו

ונשאלתומלוטשת.תמצוחצחחוויהלצופיולהעניקיבכד

טקסוזביצירהלעצמוליצורלרירביקשהאמנם ,השאלה

מהו? ,כןואם ?פומביאשכבה

םיהקשרלחיפושפניתיזאתהשערהלבססבכדי

מכלולעלהסתמכותתוך ,אשכבהבהצגתנוספיםםייביוגרפ

כמו ,לויןשלהדתיעהרקלוין.חנוךשלהקודמתצירתוי

 ,רתויביציהודייםלהקשריםשלוהמתמידהההתיחסותגם

חנוךבמקרא.שמקורו 1חנודהשםאחרלהתחקותהובילו

כרזומו ,הראשוןאדםשלצאצאיובשושלתשביעידורהוא

 :-כה)אכ(הבראשותבספרפסוקיםבארבעה

 .מתושלחאתויולדשנהוששיםחמשחנוךויחי"

תאהולידואחריהאלהיםאתחנוךויתהלך

ויהי .ובנותםיבנויולדשנהמאותשלשמתושלח

שנה.מאותושלששנהוששיםחמשחנוךימיכל

אותולקחיכואיננוהאלהיםאתחנוךויתהלך

 "אלהים.

בולטיםחנוךשלדמותועלווחיבד ,הרבהקיצורלמרות

המספרחורגלחנוךבהקשר ,האחדדופן:יוצאיענייניםשלושה

עדמאדםהשושלתניבעלהמדווחהקבועמהטקסטהמקראי

פלמוניאתהולידויראחיונאלמויחי" :התבניתבמקוםנח.

חנוךויתהלך"כאן:נאמר "ובנותבניםויולדשניםוכךכך

ואחרי ,הלאהוכן ,"מתושלחאתהולידואחריהאלהיםאת

 ."םיהאלהאתחנוךויתהלך"המשפטחוזרחייושנותמניין

כינואינו"אלא: ,מתשחנוןבמפורשנאמרשלאהואשניענייו

משארשניםפחותחיחנוך ,אחרוןויועניאלהים".אותולקח

שחי ,ירדלאביוסיחבמיוחדופןאובבלב;דשנה 365 ,הדורות

לעילהאמורמכלשנה. 969שחי ,מתושלחולבנו ,שנה 962

יבנמשארחנוךדמותאתמייחדכי"התנשהטקסטנראה

 ,המסתוריתבהיעלמותו ,הקצרהיוחיבתוחלתאדםשושלת

תוחלת ."האלוהיםאתהתהלך"שהואהעובדהובהדגשת

הזהמהעולםהדופןיוצאתוהסתלקותוחנוךשלהקצרהחייו

שבגיל ,לויןחנוךשלהקצריםוילחייאציהוצאסמעוררים

שאלהמעלההשלישיהענייןאולם ."אלוהיםאותוח"לק 56

ויתהלך"הביטוימשמעותלהיותעשויהמה :לדיוננומהותית

אוובוסורושבמחזהו ,ןילוכחנוךלאדםביחס "האלוהיםאת

שם ) 1981בשנתוהקאמרבתיאטרוןבבימויוהועלה(אשר

דרעהעלהפומביתההכרזהאת ,הגדולהמאמיןאיוב,בפי

 [ם?יהאלוה

לדמותאותוהפכהירדבןחנוךשלהמסתוריתעלמותויה

לקח"שלאחרויוקורות ,היהודיתהאגדהבספרותפופולרית

חזיונותספרזהו 4 _חנוךבספרמדווחותאלוהים"אותו

ביתמתקופתשהואומשעריםדועילאחיבורושזמן ,מיסטיים

הספריםשללקורפוסהוכנסהמקראיבקנוןנכללומשלא ,שני
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אלוןקרן,דרור.הכרובים, 1999אשכבה,מהצגתתצלוםלשמיים.הזקנהאתנושאיםהכרובים : 2תמונה

 .דגוןגדיצלם,חריפאי.ירהרזה ,הזקנה ;לייכדינה ,ןכוימ

לספרותחנוךספראתלשייראפשרתוכנומבחינת .החיצוניים

הרוחנייםמסעותיהםאתמיסטיקניםתיארושבה ,ההיכלות

חנוךשלעלייתועלמספרבוריהח .השמיימייםבעולמות

במסעוחוויותיוועל ,אלוהים"אותושלקח"לאחרהשמיימה

הטקסטשלזהמולזההעמדה .האסטרלייםהרקיעיםבשבעת

חושפתאשכבהההצגהשלהתיאטרוניוהטקסטחנוךבספר

 :ביניהםמפתיעיםדמיוןקווישבעה

 'רהתנאבפניחנוךשמגוללסיפורהואחנוךספר ) 1

 sאלי",ויאמרוהסופרחנוךאליקראוהעיריםוהנה"ישמעאל,

 "הספריםמתוךלהגידחנוךהואילכןואחרי"אחר,ובמקום

המשנהכותרת .סיפורהיותואתמדגישהמחזהגם .)א(צג

מקורבהומוכרז ,"מוותעלאגדה"היאההצגהבתוכניית

שלסיפוריםשלושה-לרירחנוךשלהספרותיההשראה

הזקן ,סיפוריםשלמדינמיקהבנויההעלילה ,כמו-כן .צ'כוב

מציגותמלאכיםדמויותושלוש ,העלילהאתמספריםוהזקנה

 .סיפוריםשלושה

חנוךבספרהמתוארהאסטרליהמסעלסיפורבדומה ) 2

בידיראשוןבגוףהמסופר ,מסעסיפורהיאאשכבההצגתגם

חלקנוטליםשגם ,והעגלוןהזקנה ,הזקןכמו ,שוניםמספרים

הממוסגרתאנושיתכשיירההמעוצבת ,העגלהתנועתבעלילה.

שאיננומעגלימסעמבנה- ) 1(תמונהחלולהקופסאבמעיו

 ,וסוףהתחלהללאבעצמוסגורובהיותומקום,לשוםמוביל

בעגלההנוסעותהדמויות 6 .הנצחשלהקפואלזמןדומההוא

חוזרותאך ,ואושרמרפאאחרמחפשותלאחרתאחתמעיירה

מותן.אתלמצואכדישלהןהמוצאלעיירת

על-ידיחנוךבנשיאתהמסעמתחילחנוךבספר ) 3

וישאוניההםהאנשיםויקראוני"הראשון:הרקיעאלמלאכים

בהצגתלכ,ךבדומה 7 ."הראשוןהרקיעאלויעלוניכנפיהםעל

 .) 2(תמונהלשמייםהכרוביםבידיהמתיםנישאיםאשכבה

עצמואתמוצאהוא ,השלישילרקיעמגיעחנוךכאשר ) 4

 ,כדלקמןהמתוארבגן

בובמקוםהחיים,עץובתוך ] ... [הגןבתוךמידוניויע"

וריחטובוואריתלאההואוהעץעדןלגןבואומדי 'הינוח

וכעיןואדוםזהבמראהו ,מסביבונבראמכלהואיפהוניחוחו

ואיהחלוףביןהואעדן]וגן ... [הגןכלאתומכסההואהאש

 8 ".החלוף

 ,ההצגהבתפאורתהאיש-עץאתבצורתומזכירזהתיאור

 .) 3(תמונהשלפנינובתמונההנראה

השמיים.גרמיאתחנוךרואההרביעילרקיעויעבהג ) 5

שעיצבההשמייםגרמישלהצורותשללאתמזכירתיאורם

מוכנסיםוהשמשותהירחיםההצגה.בתפאורתלוירקפת

הזמןחלופיותשלכמסמנים ,שחוריםםאנשיבידילבמה

העגלהשלהאינסופיתהמעגליתהתנועהכנגד ,הארצי

 .שבתוכהוהאנשים

כך,המתואריםאנשיםחנוךרואההחמישיברקיע ) 6

 ,אדםכמראהומראיהם Dעיר'הנקראיםיםרבחילבני"

תמידושתיקת ,זועפיםופניהם ,גדוליםמענקיםרבוגדלם

אנשיאתמזכירחנוךבספריםהעירתיאור 9 ."בשפתותיהם

 ) 4(תמונהםיהזקנבקתתאיש-אשכבהבהצגתהתפאורה

ונדמיםקבי-כלונסאותעלהמהלכים ,החובשבקתתואיש

 .כענקים

מתוארהשמייםרקיעיבשבעתחנוךשלמסעוסוף ) 7

אלו:במלים

 'הויורד ,אנשיואללדברחנוךכלהכאשרהייו"

האנשיםאתותכס ,אפלהותהיהארץעלחשך

אתויקחוהמלאכיםהרוימוחנו,ךעםומדיםעה

 'הקבלהוושם ,העליוןהרקיעאלויעלהוחנוך

הארץמעלהאפלהותעל ,לעולםלפניודהויעמיו
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 . 1999 ,אשכבהמהצגתתצלוםי.כליקרסיימון-עץ.שיא : 3ונהמת

 .דגרןדיג :צלם

חנוךנלקחאיךידעוולאשיםנהאויראואורויהי

 10 "בתיהם.אלוילכו 'האתויהללו

תיאטרון:הצגתשללסיומהאסוציאציהמעוררזהטקסט

כפייםשמוחאהקהל ,בעקבותיהשעולההאור ,הבמההחשכת

דמיוןקולביתו.בחזרהוהולך ,לפניושהועלההמופלאלחיזיון

המסעסיפורביןהמפתיעההתקבולתאתומדגישחוזרזה

שלהמוות"אגדת"וביןירדבןחנוךשלתיאטרוניהכל-כך

 .לויןחנוךהתיאטרוןאיש

העצמיהאשכבהבטקסמבססעצמולרירחנוך ,מזויתירה

ועולהשבהכאןחנוך.עלהמקראילטקסטהזיקהאתגסשלו

לביטוישלובאשכבהלרירמייחסמשמעותאיזו ,השאלה

עללענותבכדי !"האלוהיםאתחנוךויתהלך"המקראי

אשכבה,בהצגתהמלאכיםדמויותלשלושפונהאניזושאלה

תכונותמייצגיםהפרטייםשמותיהםאשר ,כרוביםהמכונות

ארבעהופעתםעצוב.וכרובמבדחכרוב ,שמחכרוב :אנושיות

מרכזיותדמויותשהסלהניחמאפשרתהעלילהבמהלךפעמים

נציגיםשהסאומר ,כרוביםעלבמאמרו ,ויזרוםתורמן .בה

 11האלוהיס.שליחיבהיותםיותרגבוההחייםהווייתשל

חוויהעלמעידיםמלאכיםששמותטועןבר-אילןומאיר

הסבאשכבההכרוביםששלושת ,לומרניתןהאם 12דתית_

לוין,יצירתעםהיכרותנוכחותךועלומעידיםאלוהיםנציגי

ספקותמעוררת ,א<וב<סור<במחזהואיובשלדמותוובמיוחד

שבוהאופןלאוראותהלבחוןאפשראוליאךזו.קביעהלגבי

לאופניוביחסאשכבה,בהצגתהכרוביםדמויותאתלרירעיצב

ביהדות.עיצובם

בסצינתבמקראלראשונההנזכריםיצוריםהסכרובים

עץדרךאת"השומריםהמלאכיםהסהעדן,מגןהגירוש

כלאייםכייצוריאותםתיארול"חז .כד)ג(בראשית "החיים

המופיעיםאלוכמוחיות,ראשיוארבעהאנושיגוףבעלי

יז-(כהשמותבספריד)(ייחזקאלבספרהמרכבהבחזון

עלהשומריםמזהביצוקיםענקכפסליהכרוביםמופיעיםכב)

במשכן:העדותארון

משניאותםתעשהמקשהזהבכרביםשני"ועשית

וכרובמזהמקצהאחדכרובועשההכפרות.קצות

עלהכרכיםאתתעשוהכפותמןמזהמקצהאחד

למעלהככפיספרשיהכרכיםוהיוקצותיו.שני

אחיואלאישופניהםהכפותעלבכנפיהםסבכים

שםלךונועדתי ] ... [הכרכים.פנייהיוהכפותאל

אשרהכרכיםשנימביוהכפרותמעלאתךורכותי

 "העדת.ארוןעל

גילחסריאנושייםכייצוריםנראיםאשכבהבהצגתהכרובים

(תמונהומהוהותקטנותכנפייםלהןמחוברותובגבס ,ומין

הרואה ,ל"חזשלאחרתפרשנותמאזכריםהסבצורתם .) 2

רהיזהר ,קריכלימוןיסי .והזקנהבקתת-זקניםאישתצלום : 4תמונה

דגרן.גדיצלם: . 1999 ,אשכבהמהצגתתצלוםחריפאי.
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 . 1719פראג ,וצרות<מנוניםההספרמרימאודף : 5תמונה

תוארוהזאתהפרשנותלפי 13 .כעריםאוילדיםבכרובים

לכתבי-ידבאיוריםואילךהבינייםימימסוףהכרובים

חסרילמלאכיםבדומה ,) 5(תמוכהמכונפיםםיכילדיהודיים

חוזרהאנושייםהכרוביםדימוי .הנוצריתבמסורתוהגילןיהמ

לאמנותהספרביתשלהמוכרבלוגוהחדשההעבריתבתרבות

שלהםהענקיבככפמכסיםכרוביםשכיבו ,"בצלאל"ועיצוב

 .העדותארוןאת

החיצוניתצורתםעלרקלאלויןשמראשכבהבהצגת

המסורתיתהאיקונוגרפיהעלגםאלא ,ביהדותהכרוביםשל

 .הפרוכתצידימשכיהמשמרעלכעומדים ,מהמקראשלהם

לכרוביםלויןשהעניק "סיפורתיאטרון"שלהמיזכסציכה

הכרוביםעםהפרוכתשליהודידימוימייצגתאשכבה,בהצגה

יותרמעמיקהסברדורשתזאתטענה .) 6(תמוכההיצדדמשכי

 .לויןחכוךשלבתיאטרוןהפרוכתלדימויבאשר

לפכימתרחשותלויןחכוךשלויבהצגותרבותסציכות

מנוגדבאופןמופיעזהתפאורהאביזראדום.קטיפהוילון

מקומותבמפורשמצייוהואבהם ,במחזותיוהבימוילהוראות

זהכגוןוןילו .ריאליסטיתמבחינהלגמריומוגדריםרבים

כגון ,דלהתל-אביביתבשכונההמתרחשותבהצגותהופיע

 . 1997משכתמאוה<ובהזונהאו 1972משכתו.ל<דנט.לבועקובו

 1996משכתראשכרותתבהצגהגםהופיעהאדוםהווילון

שמקוםבהצגותגםהופיעהואאך .הורדוסבארמוןהמתרחשת

 . 1998משכתבחושךההו.לכ<םכמו ,תיאטרוכיהואהתרחשותן

נושארותאחואלובהצגותהמופיעהאדוםהקטיפהוןילו

טענהפרוכת.וספקתיאטרוןמסךספק-ליתאדומשמעות

םעצבהטבועהמובלעתתיאטרוכיתזיקהעלמתבססתזו

הואהכנסתתיבבהפרוכתתפקיד .הפרוכתשלמהותה

 14 ,האחריםתחומיווביןהקודשארוןשלתחומוביןלהפריד

הגההצתחוםביןץהחוצ ,בתיאטרוןהמסךלתפקידבדומה

פתיחתאתמאפשרתהדתיבטקסהפרוכתהסטת .והקהל

טרוןיאהתמסךוהרמת 15 ,התורהמגילתתיפוחשהקודשרוןא

 .ההצגהתפאורתאתוחושפתהבמהאתמגלהבהצגה
זווולנטיותיבאמבשימושבהצגותיועושהלויוחכוך

בולטוחדיובמ ,האדוםהקטיפהוילוןשלבמהותוהטבועה

תיאטרון.בתוךתיאטרוןשלבתימההעוסקותבהצגותהדבר

יכתבסצבאשכבהמיוצגתיאטרוכית nהמטא-התימה

 .) 6(תמוכההתינוקלאםםיהכרובשמציגים ,"הסיפור"
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 . 1999 ,בהאשכתצגהמתצלום .תמהלתינוקהיוגלהוריפס : 6הנומת

יאודיהווךמתסטילסקטעליי.כינהד ,ןנוימןאלו ,קרןדרור ,םיהכרוב

 .קאמריהתיאטרוןוןירכא ,ההצגהשל

בשני-והמבדחהשמח-כרוביםשכיםיאוחזזובסציכה

 ,מכיסושלףמהםשאחדארגמנית,מטפחתשלהיקצות

אקורדיון,יפוליבקמעלהיכלפהםיבאצבעותאותהמקפלים

 .פרוכתשלאו ,טרוןיאתמסךשלהתרוממותהמזכירבאופן

אלהעצובהכרובכככסהאדומההמטפחתהתרוממותלאחר

בולטותהן-ויבאצבעותומציג ,המגולגלתלמטפחתמתחת

 "ריקוד"-הגזורותהשחורותהצמרכפפותבשלבמיוחד

שלושבהצגההחוזרת ,"סיפור"שלזובסציכה .מסוגכןידיים

התיאטרוכיתזו :בו-זמניתהמשמעויותשתימופיעות 16 ,פעמים

צידימשכיהניצביםהכרוביםשלהיהודיתוזו ,הצגהשל

הפרוכת.

 ,שמותמספרהפסוקיםאתמאזכרתזויהודיתמשמעות

ואלוהים ,במשכןהעדותארוןעלהכרוביםמתואריםבהם

מאשרםיהכרובשלהזהיבדימו ."םיהכרובישכמבין"מדבר

הוויהאותהאת ;הכרוביםמביןהמדברשלקיומואתלוין

אתלשאתיכד ,הזהלעולםםיהכרובאתששלחהאלוהית

בקיוםהגדולהלכפירהבניגוד .הבאלעולםםיהמתכשמות

מכריזשלוהאשכבהבטקס ,א<ובוסורובטאישבהאלוהים
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אומריםהאלוהיתהבריאהיצירי .אלוהיםשלקיומועלןיול

שכייה,בתמוכההזקןכדברי ;בהצגהפעמיםשלושלבוראםהלל

 :"יהיהאשריהיה" ,ישראלאלוהינוכחותעלזיםיהמכר

הערות

המסעלעגלתוחיכינוהדרךאםעלבלילהעמדנו

מןהצפרדעים ,מרחוקהתכיםקולות .הלילית

בחגיגיות:לכואמרוכולם-הצרצרים ,הביצה

 17 !כמשכיםהחייםכאן ,יהיהאשראיתנםיהיה"

להציגלרירחכוךמבקש ,ליכדמהכך ,שלוהאשכבהבטקס

בדמות-משמע ;"האלוהיםעםש"התהלךכמיעצמואת

לטרנספורמציהגםבהמזרמלריר ,כןעליתר .המקראיחכוך

עתבשבהמיסטיהמסעשלבסופומטטרון.למלאךחכוךשל

לידהניצב Iכלומר Iמטטרוןלמלאךחכוךמוכתרההיכלות

הכרוביםביוונית).כסמשמעו(טרוכוסהאלוהיהכבודכס

דימוי-כיסא-שרפרףמעיןעמםנושאיםאשכבהבהצגת

לככפייםבדומה ,בקודששירדהאלוהיהכבודלכסמוקטן

גםומהוהות.לקטנותבהצגהשהפכו ,הכרוביםשלהמסוככות

הפלסטיקכתרבקודש.שירדחזותיבדימוימיוצגתההכתרה

ושאר ,המבדחהכרובעצמומכתירשבו "אסתרמלכת"נכוסח

מייצגים ,ראשועלמכבירשהואוהמשוכיםהשוניםהכובעים

שהאלוזיהגםנראהלמטטרון.חכוךשלהפיכתותהליךאת

לא-ומטא-תיאטרוןמטטרון-המליםשתיביןהצלילית

מיליםמשחקיבמחזותיולשזורשנהג ,לויןשלמעיניוכסתרה

אותומשמשתאלומיליםממשחקילאחדדוגמהדומים.

ההצגהאתהמסיים ,הכרוביםביןהמילולילפיכג-פכגגם

 ,אשכבה

היה?זהמהעצוב:כרוב

 ...אטרייה'שמח:כרוב

 ... ?פטרייהמבדח:כרוב

 ...טרייה?חמאה :שמחכרוב

 ...מטרייה?מבדח:כרוב

 ...היה'זהמהעצוב:כרוב

אוכללאכברשעליו ...עכייןאותוהיההזקן:

[מת] ...לדבר

 18[סוף]

חכוךשלהרוחנייםהמסעותשכישלהמפגששנקודת ,דומה

שמציגים "ור"הסיפממועןשאליוהמת,הילדשלדמותוהיא

ההוויותשתיאתאפואמפגישההמתהתינוקדמותהכרובים.

התיאטרוכיתההוויה-לרירחכוךביצירתהבלתי-נפגשות

מטטרון.שלבדמותוהאמוכיתוההוויהמטא-תיאטרוןבדמות

 ,לענותאוכללאשעליה ,פתוחהאחתשאלהכותרת ,כןאם

לוין?חכוךהואהזההתינוקהאם
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