
 1כאלמןנוייאו~עכןעלאני,גדול"קוםם

"להקתועלגולדברגלאהמאתטוב"חלום"רביהמחזהעל

העץ"

ירושלמידורית

ד"דשלהמריונטותתיאטדוןהעץ","להקתשלקורותיהאתלהתוותבניסיון

טוב"חלום"רבילילדיםהמחזהוביניהםשונים,למסמכיםהתוודעתילוי,פאול

בארכיוןהמצויהעץ""להקתבתיקמצאתיהמחזהאתגולדבדג.לאהמאת

אתהסוקרותברשימותמוזכראינוהמחזהאביב.תלבאוניברסיטתלתיאטדון

במכוןעיזבונהשלבקטלוגמצויואינולתיאטדון,גולדבדגלאהשלכתיבתה

במהלךו"האדץ"לילדים""משמד"משמד",ב"דבד",שהופיעורשימות"גנזים".

לאאביב.בתלוגרבימבאולםעלתהשההצגהכךעלמעידות 194 7מאיחודש

עלהעץ"."להקתעםגולדבדגלאהשלהראשוןהיצירתיהפעולהשיתוףזההיה

אתלעבריתמגרמניתגולדבדגמהתיוג ' 1941ב"היומיתבעיתונותהביקורותפי

העכבדו-צפדדעית"),"המלחמה(או:באגס""עלילהלמבוגריםההצגהפזמוני

יהודי-גרמני,קומוניסטומשודדמחזאיפידנבדג,לראימאתפוליטיתסאטידה

ביןהנעההעברי","התיאטדוןשלבהיסטוריוגרפיהבפלשתינה.זמן-מהששהה

שלבשדות"הלךו"הוא"הבימה"של"הדיבוק"-קאנוניותציוןנקודותשתי

יוסףשלבהקשרהעץ","להקתשלהחיההדוחלוי,פאולד"דמוזכר-הקאמדי

ללהקה,צורףועברית,גרמניתהשפות,בשתישליטתושבזכותמילוא,(פסובסקי)

דנים.תפקידיםבקולוביצעובעיקרמעדכוניםלהכתב 1943 " 1940ובשנים

מילוא,יוסףשלהמקצועיתבביוגרפיהעקרוניתחוליההואביניהםהמפגשאכן,

הראשונותלהצגותיהלויפאולשהקנההבימתיתהאסתטיקהשלבהיבטובוודאי

שלהבולטתהיעדרותההקאמדי.התיאטדוןלימים-המערכונים""להקתשל

דוגמהאפואהיאהיישובבתקופתהתיאטדוןשלבהיסטוריוגרפיההעץ""להקת

המרכזיהזרםמןחלקמהווהשאינומהכלשללהשתקהמצעדתפדדיגמטית

בתיאטדון.

"להקתהעלתה 1943 " 1940בשניםלוי,פאולד"דשלהקפדנייומנופיעל

 2מבקדיס.-100,000כבפניפעם 750שהוצגושונות,תוכניותתשעהעץ"

בתללחזרותמקוםנמצאשלאמשוםכביכולההופעות,נפסקו 1943באוגוסט

המדובראיןכיבדודהיישוב,ברחביהלהקהשלהופעותיהבהיקףבהתחשבאביב.

הארץ·התרבותיבמרחבמשמעותירכיבשהיהבתיאטדוןאלאשולית,בתופעה

העץ"."להקתשלפעילותהלחידושלסייעשקראדעוהוקם 1947בשנתישראלי.

ואחדים.נבוןאדיהגדונימן,סמיגולדבדג,לאהברבד,מדטיןהיוהוועדחבריבין
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הרבההערכתהעלמעידיםודבריהשהופץ,המנשראתניסחהגולדברגלאה

הלהקה:שללפועלה

מימיטובכזיכרוןמצלצלזהפסוקהאין !אלינולשוברוצותשלנוהבובות

בארץמ"עליזהמקסימהכפרשהידידותי,-אירוניתמיםצלצולזההאיןילדותנו.

הבמה.אלחוזרתהעץ""להקתאלינו.לשובאומרותשלנוהבובותהנפלאות?".

כנגדאותםמשוויםהאלה,החביביםהעץשחקניאתהיטב,אותםזוכריםאנו

מצויניםשצייריםאמנותיותבמיניאטורותארוכהשעהצופהשהיהכאדםעינינו,

הפרופורציהבזיכרון,גדלותהכמויותויכולת.אהבההרבהכךכלבהןהשקיעו

והעיקרכלוםולאמשנההכמותאיןהאמנותשבעולםלפתעיודעיםואנומשתנה

הזאת.הבמהמןעינינובמואחתלאחזינוהזוהשלמותואתהשלמות.הוא

הנההפסנתר,עלכזאתבגרציההנשענתהיפה,הזמדיתהנהאותם.זוכריםאנו

והנהמוצרט,שלהאופרהמןהמעודנותהדמויותוהנההמלבבהזקןהצ'ליסט

אל-אנושיים,שחקנים-אחתובעונהבעתוהיפותהמשונותהרוקדות,המפלצות

אחדיםדניםועודאלההבמה.עללהוציאןמסוגלבלבדבובותתיאטדוןאשד

הםלפרקיםבלבד.משעשעשאיננותפקידשלנו.האמנותבחייתפקידלהםיש-

הםמופיעיםלפרקיםהכרתנו.שלמותעלחיינו,טהרתעלרעיונותינו,עלנאבקים

האיןהפאשיזמוס.נגדהאדם,שלרשעותנגדקולהאתהמרימהשלמהבהצגה

אנו.מלחמתנוהיאמלחמתםאיתנו,נלחמיםאלהקטניםיצוריםלבדעדנוגעזה

 3בבדכה.פניהןאתנקבל-אלינוחוזרותהבובות

יחידאיתהצגהחיתההפאשיזמוס",נגדקולהאת"המרימהבאגם","עלילה

הגדולות.לבמותודגםכמופתעליההצביעווהמבקריםביישוב,התיאטרוןבנוף

הבמהעלהופיעוהיומית,בעיתונותהביקורותפיעלאךהשתמר,לאהטקסט

קטנים"ו"אנשיםחייליםועיתונאים,עיתוןעורךתעמולה,שריצבא,שרימלכים,

"אין .ועודאווזיםצבים,עטלפים,זבובים,צפרדעים,עכברים,בצורתוכולם-

אתימינו,שלהגדולההמלחמהאתהחיותמלחמתבעלילתלהנידקושילך

שלאמייהיהולאגרינג,ואתגבלסאתהעכברים,בדייךקנצלרבצורתהיטלר

בספטמבר 12 ,"הגה"(וניבאמנשההסבירוהסלמנדרים",הצפרדעיםהםמייבין,

האכזריתוהתקפהההשתלטותמזימות-הבימתיתההתרחשותבמרכז .) 1941

נוחות.ואוהבישמרניםשאזרחיההצפרדעים,ממלכתעלהעכבריםממלכתשל

"לעבודה,ניתןהחדשבעולםוהשלטוןהצפרדעים,בניצחוןמסתיימתהעלילה

את"השכיחווהריקודיםוהשיריםכאופרטה,נכתבהמחזהולהתקדמות".לחופש

הקטן,העכברשלהשירומרעישמעציביפה,"כמהוניבא.קבעהחיה",צורת

מלךבתשלוהתלונההבכימזעזעיםמהלקרב!לצאתשנאלץהאבעלהבוכה

געגועיהעלשדההאכזריים.העכבריםבידישבויהבכלובהיושבתהצפרדעים

 .)םש(ללבנו"גםנופלממנווזיקאנושי,כךכלהכולולמולדת.לחופש

שלהמריונטהבובותבהשראתנכתבטוב"חלום"רכימהמסמכים,שעולהכפי
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שהצטברוהחייםבעליבובותמאוסףנבעלמחזההרעיוןכלומד,לוי.פאולד"ד

הילדהתיאטדון:בתוךתיאטדוןהואהמחזהמבנההלהקה.שלהשונותמתוכניותיה

פנימיתבהצגהצופיםגולדבדג)שלבכתיב("פסתוק",פיסטוקהכלבוידידהנעמי

לשוןשלמשחק-טובחלוםדניששמוגמדבדמותהמופיעגדול,קוסםשמחולל

יכולתבעלשהואהקוסם-הגמד,טוב"."יוםהביטוישבבסיסולשון,עלנופל

להצגההגלישהבאמת".שהם"כפיהדבריםאתלנעמימראהדברים,להגדיל

מהקוסם-המבקשמפואר,צבעוניפרחהגדלתבאמצעותמתחוללתהפנימית

ביןהנכרתתשלוםבדיתלדגלחגובא,הממשמשחגיוםעלידיעהלהעבידהגמד

שלהנקמהסיפוראתמגוללתהפנימיתההצגההפרפר.הנסיךלביןהנרקיסהמלך

העקרב,שלחייליווהצפרדע,העכבראדם.בבניוהקרב",המדון"אישהעקרב,

מסיבותיו,אחדכלמסדנים,הםלביצועהבדדךאךהנקמה.למשימתמגויסים

למעןחיינואתלהקריבבדעתנו"איןוהפרפרים.הפרחיםממלכתבהדסלהשתתף

"הן-מסבירים:הםלמפקדםבשבועהאי-עמידתםפשראתכאלה."אשדשטויות

העקרבלהן-צדק."ישאלונולאאותנו,שיהרגואחדימחד.הן-צדקהיום,צדק

מבקשהואשםהפרחים,ארץלעבדנקמהתאוותחדורוצועדחיילים,ללאנשאר

הארבה),מגלגוליאחד ,"ם~"(למעשה:זחלבשלבפרפרגזם,אךבנעמי.לפגוע

ביוםלחבלתוכניותיועללצבעונימספרהעקרב,מדברינשמתועמקיעדשנפגע

ואחיותיההדבורהמלחמה.מצבעלמכריזהמבצרקציןבתפקידהדרדרקוץהחג.

נחתםהרביעיתבמעדנהלכניעתו.מביאותועקיצותיהןהעקרב,אתמתקיפות

הפרחיםארץביןשלום,כבימיבמלחמההפעולה,ושיתוףהידידותהשלום,חוזה

בתהלוכהביטוילידיבאההחגיגהשלהבימתיתההתגלמותהפרפרים.לארץ

חלוםדניצרצרים.בדימויתזמורתשלמוזיקליבליוויפרחיםובמחולותצבעונית

זt~ןה,נ:ים 9 ;ני)! / ם;•ז::;סזית~זpד לכז:::"המציאות:למישורנעמיאתמחזירטוב

Q .זכיל~דז;י / ,ם~~~ז;בדיתב;כדינכת /ל;םt~~כשלושים ".םל;ע~;ס;דןרעות ה
בובותמספרכן,כמובהצגה.השתתפוחברים)שמונהידיעל(שהופעלובובות

 .לויפאולשחיברלמוזיקה,כתזמורתתיפקדונגנים
בחלון","יםשלהכישלוןאחדיגולדבדגלאהכתבהטוב"חלום"רביאת

ודלף,אלפדדבייםבחלון""יםאת .) 1938 (למבוגריםשכתבההראשוןהמחזה

בגדוש""אופרהאתב"אוהל"והעלה-1933בלפלשתינהשהגיעיהודי-גרמני

בגדוש","אופרהלהשזכתההאמנותיתההצלחהלמרותנובט.בדטולטמאת

"תיאטדוןלהקתחבריהשתתפובחלון"ב"יםב"אוהל".לעבודודלףהמשיךלא

בתיאטדאותנקלטוולאמגרמניה,לפלשתינההגיעושדובםמקורית",במהעבדי,

חרוץככישלוןבחלון""יםההצגהשלדינהוה"אוהל").("הבימה"הממוסדים

מעלותיואתשציינומבקדיםשהיוהגםהעיתונאית.הביקורתידיעלמידנקבע

בהכבידהאמניהאתמחסלתישראלארץ-בעלילההגלוםהרעיוןהמחזה,של

הגלוםהרעיוןרקעעל 4ומופדך.מופרזלהםנדאה-הקליטהקשייאתעליהם

שלשהירתמותהלטעוןניתןההצגה,שלהקשהההתקבלותוסיפורבחלון"ב"ים
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לפוטנציאלרקלאביטויהיאהעץ""להקתשלפעילותהלחידושגולדברגלאה

שייחסהתחוםלתיאטרון,ילדיםמחינוךכחלקהמריונטותבתיאטרוןשזיהתה

לויפאולנאלץשעמםהתרבותיים,לקשייםלרגישותהגםאלארבה,חשיבותלו

להתמודד.

שלביחסהואתמקדהעץ""להקתשלסיפורהאתבקצרהאתווהזהבמאמר

בעיתוןשפירסמההעיתונאיותהביקורותבאמצעותלתוכניותיהגולדברגלאה

רמתהמסביריםהלהקהעםשלההיצירתיהפעולהשיתוףשאתאטען"דבר".

המרכז-אירופית.התרבותלמכמנישלההרפרטוארוזיקתהגבוהההאמנותית

קרלסבאדבעיראלאבפלשתינה,מתחילאינוהעץ""להקתשלסיפורה

במקצועו,דיןעורך ,) 1970 " 1891 (לויפאולד"רצ'כוסלובקיה.שבמערב

רב-תחומ,יואמןהאמנותבתולדותנרחבידעבעלוהומניסט,אינטלקטואל

אתויצרשעיצבהואהבובות,אתשגילףהואהלהקה.שלהחיההרוחהיה

היהוכןהרפרטואר,אתשהתווההואוהתאורה,החפציםהתפאורה,התלבושות,

נמנוהלהקהחברישלהקבועהגרעיןעםהלהקה.שלהבובותומפעילהמוזיקאי

מהנדסים,דין,עורכי-חופשייםמקצועותבעליונשים,גבריםאמידים,יהודים

בשניםבקרלסבאדפועלםבובות.תיאטרוןחובביכולם-ורופאיםבנקאים

היהודים-הגרמניםשלהתוססיםהתרבותלחיימובהקביטויהוא 1934 " 1926

החלהגרמנית.בתרבותביתבניוהיוהתרבותיתהעיליתעםשנמנוהמקומיים,

למבוגרים,תוכניותוהעלתההעיר,בחייהעץ""להקתהשתלבה 1934בשנת

באפרילשבמקום.הידועיםהמרפאבמעיינותלנפוששבאולקייטניםבעיקר

 ' 1938ב"מהללות.ביקורותלשפעוזכתהבפראג,לראשונההלהקההופיעה 1936

יאןלפראג.לעקורהלהקהחברינאלצולגרמניה,נמסרהסוןטיםכשחבל

המודרנייםהבובותתיאטרוניבסצנתהמפתחמאנשיאחד ,) Jan Malik (מאליק

נציגיבפני 1939בפברוארלהופיעהעץ""להקתלחבריסייעבצ'כוסלובקיה,

בין-לאומיתבתערוכהצ'כוסלובקיהכנציגתנבחרההלהקה sהתרבות.משרד

האמנותיתלאיכותהוכחהספקללא-הפילהרמוניתהתזמורתעםיחדיורק,בניו

כמאהניצלוכךאךלפועל,הנסיעהיצאהלאהמלחמהבגללשלה.הגבוהה

מצאודברשלובסופובטרייסטה,לנמלמועדמבעודשנשלחומריונטהבובות

ביתםאתואווהאלזהפאול,יצאו 1939במרס 14בליללפלשתינה.דרכןאת

ברשותםהגרמנים.ידיעלהעירנכבשהלילהבאותומפראג.האחרונהברכבת

באופןדין.כעורךלעבודעודשבלאלויפאוללפלשתינה.סרטיפיקטהיה

 6למקצוע.תחביבלהפוךלואיפשרלפלשתינההמעבראירונ,י

ההופעות.לחידושבמרץלפעוללויהחללפלשתינה,הבובותהגעתעם

לפלשתינה.הגיעוהלהקהשלהקבועהגרעיןמאנשיבודדיםשרקלציין,חשוב

הצליחבפראג,שנוסדמהקולקטיבחלקשהיהקינצל,הזוגלאמריקה.נסעורובם

השתלבמספרחודשיםולאחר ' 1941בתחילתלפלשתינהבדרך-לא-דרךלהגיע

חידושאתשאיפשרההיאבובותתיאטרוןשלהפרקטיקהעצםרקלאבלהקה.
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ביןהעץ"."להקתשלהייחודיתהאמנותיתהשפה-ובעיקר-גםאלאהפעילות,

תוכניותבולטים:מרכיביםשלושהלמנותניתןזואמנותיתשפהשלמאפייניה

ככולםרובםהנטוליםקצרים,קטעיםעלמבוססותאלאעלילות,מספרותשאינן

הנסחולץ,ארבומורגנשטרן,כריסטיאןמשלשיריםלמשל,היפה.הספרותמן

שונים,ספרותייםקטעיםועוד;רינגלנץמהרינג,ולטרנובט,ברטולטזקס,

המונהשל"החיוךאומיירניקגוסטבמאתפאופר-סום""פרופסורהיתרובין

וכןלאופנכן;הזקן""כחוללמשל,מאופרטות,קטעיםטוכולסקי;מאתליזה"

 .לשייקספירוקרסירה"ו"טרוילוסמוורונה"אבירים"שניכגוןממחזות,סצנות
עלנוסף .ה~ 9הק;נפ.ד~שלמפיושנמסרופארודיים,קטעיםגםכללהתוכניתכל

הבורגנותנציגיבדיינו'ואיינראוגריימקומיות:קומיותדמויותשתיהומצאוכך'

כלבצורההזעירההבורגנותאת;~סלעיצבלא"מעולםקרלסבאד.שלהנהנתנית

בקרלסבאדהיום-יום"חייצ'כי.בעיתוןבביקורתנקבעעץ,"בבובותנאמנהכך

מהיוםלתפוס.יכולהמקוםמבנישאינומישרקבאופןמרוכזת,בצורהמוצגים

חיתהזוהבובות.בדמותאלאעצמםאתלראותהקרלסבאדיםיוכלולאשוב

קבועיםטיפוסיםהצטברוהשניםבמהלך .) 1935בינואר 22 (כובשת"פרודיה

נידחמשוררלצן,זמר,מנצח,וכנר,צ'לןפסנתרן,קברט,זמרת-אמניםשל

בובותהשלישי,המאפייןנגזרהרפרטוארממרכיביהתוכניות.ליבתאתשהיוו-

שפתלעומתגבוההליריתפיוטיתשפהמקוטבות:בשפותה"מדברות"מריונטה

שלשירהאודיבורבאמצעותרקלאנעשתההבובותהנפשתכן,כמויום-יום.

שלהאמנותיהמודלמוקלטות.מוזיקליותיצירותבאמצעותגםאלאהמפעילים,

שלבשילובמוכניםקטעיםעלהמבוססתתוכניתלהרכיבאיפשרספרותיקברט

ההופעות .פסובסקייוסףשלבזכותונפתרהעבריתהשפהמחסוםחדשים.קטעים

בחיפה.כךואחרגליםבתשלבקזינוהתקיימוהעץ""להקתשלהראשונות

למןהלהקהאתגולדברגלאהליוותה"דבר"עיתוןשלתיאטרוןכמבקרת

התרשמה:כך.רמו"."סאןבקפהאביב,בתלהראשונההופעתה

והרציניהמגוחךהטריו,יושבהצבעוני,המסךשהורםלאחרהקטנה,הבמהעל

המנגניםיתראלפניויצירתו,עלהערבמנצחבאךסכסטיאןמאסטרוביותר:

כמה-אלווגרוטסקיותיפותידיים .לונשמעיםוהםוהכנר).הצ'לן(הפסנתרן'

ושעשועאמנותשלזהגבול .הכליעםהמתמזגותהריתמיותכתנועותיהןהןחיות

האדםמאשריותרלפרקיםהחיה,הבובהשלזהלקסםנתפסנואנוגםהוא?היכן-

 .) 1940בפברואר 21 ,"רבד"(החי

םאטירהלהצגתמאודטובותהמריונטהשבובותבמחשבהסיכמההביקורתאת

שלהאמנותיבחינוךמאודורציניחשובחומרלשמשגםו"יכולותפוליטית

היצירתיהפעולהשיתוףביטוילידיבאאלהתחומיםבשניבדיעב,דהילדים".

מחזהגולדברגפירסמה ) 1936 (בתרצ"ושבברלצייןחשובהלהקה.עםשלה

המנפישאורי,הילדלילדים"."דברבעיתוןבובות","תיאטרוןשכותרתוקצר,



שלנו:הבב;ת /פלאים./מחזהילדים,"הנה,ההתרחשות:אתפותחהבובות,את
 ז·: · ..- ·ז: ··-:-:זי ...

 /לב.ט;~תןjךיא /א Q ~ 9ל;י.ש /י;קףס~לר /סלז:;,םייראש / .ם'י[!זז~שים /

 ". 19ס~ע;לה /~רה~ה / !עז ;מ~ק;!כץ /ע. wדדש;~ב / •ופ;זדזריק /~סידע;ד
התעלולאתהממחישותבמההודאותשפעובמרכזומדידקטיות,רחוקהסצנריו

הטוב.הסוףואתהאכזרי

לקטעיהר.בההערכתההןניכרותי-1940בגולדברגמהשפיוסמהביקורות

המופגנתהסתייגותהוהןהמערבית,התרבותנכסיעלהמבוססיםהרפרטואר

ביחספסקהכך .המקומיההוריאתהמתאריםמעדכוניםעלהמבוססיםמהקטעים

"פרימיטיבימילוא:שכתבתימני,לילד"יקה"ביןמפגשעל"התרנגול"למערכון

 .הקהלבלבותהדמוצאהואדווקאאךהארצישראלית.שבסצנהההומורבמקצת
התיאטדון"עושישלטעמםעלמאשדיותרהקהלטעםעלמעידשהדברייתכן

"פרופסורמיידניק,גוסטבשלהנובלהפיעלהתמונה .) 1940בפברואר 4 ,"רבד"(

עמדההיא'פאוסט"'.שלגדולות"הצגותלהוהזכירהאותההרשימהפאופד-סום",

המתגלמתלוי,פאולשלהמריונטהבובותשלהייחודיתהאסתטיתהאיכותעל

הצ'ליסטשלהמאושרים"הפניםלמשל,להם.שהקנההחזקהאינדיווידואליבמגע

"גובהה .)םש(הכנר"שלהרוטטותוידיוהפסנתרןשלהמגוחכתהרצינות .הזקן

כפותשחורות.נעלייםונועלפראקלבושסנטימטר.כשישיםהפסנתרןבובתשל

מבטאותהמתוחותהשפתיים .הפסנתרעלתמידפרושותכאילושטוחותידיו

עגולותמשקפייםעיניועלמחוד,דאפוושעמום,רצינותלגלוג,חיו.ךשביןהבעה

בצבעהצבועיםקצוביםפסיםגילוףבאמצעותמסומנותושעדותיועץעשויות

ביקורתהשבטאתחסכהלאגולדברגהקצב".אתנתנוהצנוםגופותנועותחום.

לקטעבהתייחסותהנהגהלמשל,כך,התנועה.מןמרובההמללכיסברהכאשר

שלונסקי,אברהםשלבתרגומושווייג""בונצ'הפרץי"לשלהסיפורעלהמבוסס

היהודיתלתרבותהלהקהרפרטואראתלקרבמהמגמהכחלקלבמהשעובד

מעוררהעליוןהשופטשלהטרגיראשולהפליא.יפות"המסכותהמזרח-אירופית.

היהראוילדעתנו,אולםוהסנגור.הקטגורשלהקולותהבדלטובגמור.אמון

כלבובות:תיאטרוןשלוהטובהישןהעיקרוןעללשמורהסנגוריה.בנאוםלקצר

 .) 1940בנובמבר 2 ,"רבד"(משובח"זההריבדיבור,והממעטבתנועההמרבה

ובעיקרמקומיתיותרלהפוךהעץ"ל"להקתשהטיפוהמבקרים,ממרביתבשונה

אתלמדהאלארפרטואריות,הצעותהציעהשלאבלבדזולאגולדברגיהודית,

שפניהי.ה, 9הק;נ~ן~לדמותביחסהלמשל,כך,בטעויותיה.הכירהואףהדמויות

אהבתיו,שלאזמן"היהכתבה.אזכור,"חטאותי"אתהכיעור.כהתגלמותעוצבו

נכון.טוןלונמצאניצחתני:העץ''להקתאךבמקצת.וגסכהמוניליהואנראה

עיןחדימבקריםכמו .) 1940בנובמבר 2 (מאוד"עדחביבהואכילהודותועלי

מאתלשירשעוצבההבימתיתמההתרחשותהתפעלהגולדברגגםבצ'כוסלובקיה,

מהארוןהיוצאיםבגדיםעלהמספרזמננו",בת"מעשייהימורגנשטרןכריסטיאן

(חליפה,בגדיםהפעלתעלמבוססתחיתהזושתמונהאצייןהלילה.באמצע
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בובותעלולאאותם,הלובשהנעדרהאדםדימויאתשיצרוועור)סוודרשמלה,

ההיסטוריותהנסיבותלהמעניקותובדיעבדי-1935בעוצבההתמונהמריונטה.

גולדברג:התרשמהכך .לחלוטיןשונהמשמעות

לפעמים,בחובם,הצופניםהללוהקטניםהדבריםהקטנים!לדבריםכבורקצת

בובותבתיאטרוןכזהו"שעשוע"משחקכביכולהנהוחשובות.גדולותשאלות

וערקיומומיוםהתיאטרוןשלהשאלותכלאתלפנינוומציגבאהואוהרי-

שלהסורמהופניו?אושחק ?1השלגופובתיאטרון,יותרחשובמההזה.היום

המתרחקהדמיוניהדבראתהבמהעללתתהדרךמהילתנועה?הקולהטעמת

העקוםהראיאתבראותוהצופהשלהסוגסטיביותמגיעההיכןערנטורליזם?מכל

~אפשריתבכלל?בתיאטרוןהולכיםאנולאןוהקטנותיו?הפרזותיולכלהחייםשל

פיעלבתמונה 1 ••• 1גרוטסקה?וביןביותררקהסובטיליתליריקהביןהמזיגההיא

לפנינו,ראינוהללו.מהשאלותרבותעלמעניינתתשובהישמורגנשטרןשלהשיר

השווהמשהונותןכיסאאוצנצנתענף,שלצילוםבהםרוסייםבסרטיםכמו

 ) 1940באפריל 4 ,"רבד"( .האנושילמשחקבמהותו

התיאטרון,אמנותעללשיחהלהקהשהציבההאתגרעלמלמדיםרקלאדבריה

חזותי"."תיאטרוןעלבמהותותיאורטילדיוןפתיחשלסוגמהוויםגםאלא

חלל,-שמרכיביהשפהפיזית.חומרית,פלסטית,שפההיאששפתותיאטרון

אתהמחייבתשפה .לשחקןערךשוויהופכים-צלילאוקולתנועה,אובייקט,

היכולתשבמרכזהעבודהבתיאטרון,עבודהשלאחרלסוגונמעניהםהיוצרים

לאובייקט.מבערהאנושיאתלדמיין

כלוהאבסורדי,הליריהפנטסטי,ביןהנעותקטנותאפיזודותשלהאיכות

הםיהאינדיווידואלשלהקיוםחווייתאתהמבטאיםאסתטייםמבעיםאותם

שלמותההבעה,אמצעישלהשלמזתגםכךהמשוררת.לבאתהנראהכפישזpבו

כשלעצמן,אמנותיתפנינהשהיוהבובות,שלהאסתטיקהביןמהשילובשנוצרה

הנפשתהצריכהרבים(במקריםלהפעילןכדישנדרשווהמשטזרהדיוקלבין

ידיים,פה,שונים:גוףחלקיהמפעילותידייםששכלומר,אנשים,שלושההבובה

האמנותיתהמשמעתביןהרוקקשרשישלטעוןלכתמרחיקזהיהיהלארגליים).

גולדברג,שלשירתהאתהמאפיינותהסו~טה,למשלמחייבות,בצורותוהבחירה

לויפאולשדרשואלהבכללמריונטותתיאטרוןשלהנזקשיםהעקרונותלבין

הסבירההתיאטרון"את"דעבחוברתבפרט.שלוהבובותוממפעילימעצמו

הואבהםהראשוןזו:אמנותשלעקרונותיהאתהצעיריםלקוראיםגולדברגלאה

שנועדהיצירהוכמהכמהאחתעלכלשהי,אמנותיצירתאיןשבלעדיה"משמעת,

התיאטרוןבנוףזומבחינהחריגהספקללאחיתההעץ""להקתלבמה".'לעלות

אלא ,-1943בפעילותהלהפסקתשהביאוהןטכניותסיבותלאאךביישוב.

היולאהעץ","להקתשלהתוכניותליבתשהיוהאמנים,דמויותתרבותיות.סיבות

שלהסיפורהיהלאשלהםוהסיפורהמקומית,היעדקהילתשלהתרבותגיבורי
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שתיאטדרןמפעילים,שלקבועהקבוצההתגבשהלאלויפארלסביבה"אנחנר".

העץברברתשלהנפשתןהפסקתזה,במרבןמתרבותם.אינטגרליחלקהואברברת

ארתה.שיצרההקהילהשללשברביטויהיה

בצ'כיהפעילותהשנותבמהלךהעץ""להקתשלתרכנירתיהשדובאף

פארלהתבררן ' 7-194בפעילותהחידוששעםהדילמבוגרים,ירעדוובפלשתינה

ההצגההרעלתהזרבמסגרתלילדים.להצגותהלהקהשלעשייתהאתלייחדלוי

שכתבהמחזרתזהובכללגרלדבדג,לאהשלהדרמטיעיזבונהטוב".חלום"רבי

הדרמטיהעיזבון-בחלון"יםנאמן,אילנהשלממחקרהמצומצם.הואלילדים,

ונרעדלילדיםתיאטדרןשלשבתחוםללמודניתן ,) 1997 (גרלדבדג"לאהשל

בשיטפון"הספד"ביתהמחזהכךחינוכית.שתכליתםבמחזרתבעיקרהואהמדובר

ר"מדטיןתימני'ילדלביןמאירופהרעולים"ותיקים"ילדיםביןביחסיםהעוסק

מעדכוניםגםכתבהגרלדבדגגרמניה.פליטינעריםמחייתמונותהמגוללוחנה"

הדחוק,במזרחהתיאטדרןעקרונותאתהצעידלקוראלהסבירשנועדודידקטיים,

 .היהודירהתיאטדרןהשייקספידיהתיאטדרןאתרכןובספרד'הבינייםבימיבירון'
ואמצעיוהואילבעליל,דופןיוצאהואטוב"חלום"רביהמחזההזה,המ~איבתרך

כךלילדים.גרלדבדגשכתבהוהסיפוריםהשיריםלמאפיינימקביליםהפואטיים

ביןהטשטושחיים,בעלישלהאנשהבטבע,ההתרחשותמיקרםהאגדה,עולם

יהיההאםהפנימית.והחריזההקצבפירטית,בלשוןהשימושלדמיון,מציאות

מודלהמכוננתהעץ","להקתשלהאמנותיתשהשפהלטעון,לכתמדחיקזה

לממשלהשאיפשדההיאהיא ,) double-vision ( 8דראלית""דאייהשלצפייה

הילדאתשהופך"תיאטדרןכדבריה:ארלילדים?טובתיאטדרןעלמחשבותיהאת

"תיאטדרןכבכלמריונטות,בתיאטדרןשהדי 9רלדמירן".לאגדהליצירה,לשותף

המתמידבמתחתודעתו,כלומדהצופה,שלהחשאיהתיאטדרןמאותגרחזרתי",

חלקספקבליהואטוב"חלום"רביהמחזהלשבירתה.התיאטדרניתהאשליהשבין

הניסיוןשלכישלונוהאםלילדים.כמשודדתגרלדבדגשלמפועלהנפרדבלתי

שמסביר,הואלילדים,כתיאטדרן-1947בהעץ""להקתשלפעילותהאתלחדש

המלאפרסומוטוב"?חלום"רביהמחזהשלהשתכחותואתחלקי,באופןלפחות

גרלדבדגלאהשלבתרומתהוהאיןהישמאזןאתבמעט,גםרלזלשנות,עשוי

במה.עליוצגגםאלאייקראדקלאואולילילדים,מקורייםלמחזרת

זה.בגיליון 89'עמ' 1עמ'טוב",חלום"רביהמחזהמחוךהציטוט 1
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