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לאוריצחק

דובדבן"לונשכחבדממה"ובחושן,

לויןחנוךשלבקומדיותהפנטזיהעל

טרץ'לדני

שירה,ספרות,ציור,מוסיקה,בעניינימגובשתדעהבעלמבקרהירשפלד,אריאל

נציגמכל,יותראבלאמיתי,משכילמעמיתיולרביםובניגודפרסים,בוועדותחבר

מפורש-ביטויהאירופילמטרופוליןעזגעגועמעיןהישראלי,הקולטוריזםשלמובהק

שהוצגהאונייגין","יבגניהאופרהעלמאמרואתסיים-שלנובתרבותעמוקלמשהו

המלים:באלואביב,בתל

הנישאתפושקיןשלהמקיפהבחוכמתומלאהאחרונה,חסצינחאחריהאולם,מןיוצאכשאתה

לגדמיךומקשיבאונייגיןעומדשבחהמקפיאה,חסצינחאחדיצ'ייקובסקי,שלחוכמתוכנפיעל

האטימותאתמולךומעמירהזחוחאושרועלבאריכותשרשלו,טטיאנחאתלאשהשנשאחזקן,

אלאבאנוש."היארוח"אכןאומר,אתהקטןלרגעאופראית;אריחברמותהמוחלטתהאנושית

באיזוקולותבקולימרכולתהעלהמכריזההאופרה,ביתשלהדיסקיםחנותאלמגיעאתהשמיד

חדלתמןיוצאאתהואזכרגע.שראיתהשבירהעולםאתרוחלכלהמנפצת"קלאסית",מוסיקח

צ'לןיושבושםשמאלח,בורחואתהטוסקח,שלהאריחאתלאוזניךהתוקעקבצן·חצוצרןופוגש

בחליליתמחללעומדושםימינהנמלטאתהוממנוג'ילדח,שלהאריחאתלאוזניךומחריק

במבואתכברהבחירות.לפניימיםשלושההרחוב,אלבורחאתהוממנוהרעות","שיראתהמנגן

סחיטהפיתוי,עינוי,שלככליחמוסיקחמתגלחשלפתחה,בכיכרכךואחרעצמה,האופרה

לךשיעזרומלחמתיים,אוזנייםאטמיעללהמליץאפואישעצמו.העולםשלכנציגה-ובלבול

אוגרייוצ'ייקובסקי'שפושקיןמחשבה,שלשלםשרידעםהעולםאלולבואהאולםמןלהיחלץ

לא("אםעילאית.חוכמחשלשעותבשלושלהקיםלךעזרופישואשרטטוייבוליסיאנסקי,

 .) 31.10.2003הארץ,אגדה",-זותרצו

(שלתיאורההאופרהמןהחדהמעברלתיאור~ע.ברהמאמר,שלהפנימיההיגיון

"ישהללו:במליםמעוגןאביבי,התלהרחובאלהוקדש),עימההאסתטיתולהתדיינות

ולבואהאולםמןלהיחלץלךשיעזרומלחמתיים,אוזנייםאטמיעללהמליץאפוא

ב"חוכמההוקםדהירשפלד,אליבאהאולם, ." ...מחשבהשלשלםשרידעםהעולםאל

צריךזההיגיוןאוזניים.אטמיבעזרתלהתמודדיששאיתרלעולם,אטוםוהואעילאית",

 .,.מטעם
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העולםבלבהמערבית,במושבהרקלאהבורגנית,האסתטיקהשלכהיגיוןלהיקרא

בכלל.באמנותצפייהשלבורגניכהיגיוןאלאתיכוני,המזרח

ה'קלאסיציזם'שלהפרובלמטיקהיופי.ערכישלכזהבניסוחבודדאינוהירשפלד

'פ;~יים'אחרים,בגילויים"אמריקה"(או"אירופה",להיותבתשוקהדווקאאיננההזה

עליה,הדיוןאוהאמנותיתהיצירהבתוך"העולם",אתלחצותהנכונותבאיאלאיותר),

מכךויותר'העולם',מןה'אולם',שלזו,הקיום·בתוך·גלותאת"האולם"מתוךלהביןכדי

אירופים,היותםאתלעצמםהמדמיםמתיישביםאואירופים,מתיישביםשלנו,הגלות

הזאתהתשוקהחטא.אוחלילה,הרע,מקוראיננההירשפלדשלהתשוקהאסיה.בלב

עלדיוןבכלהדעתאתלתתיששעליו Iממשי Iאמיתי Iאחרמשהושלתוצאההיא

אובפאריסקולטוריסטאצלכמואחתפעםפעמיים:מנוכרתהיאהעברית.התרבות

קולטוריסטאצלכמוהשנייהובפעםהאופרה;לידמתקבצןמנגןסולדהואאףבברלין,

שם.חייםמדמייןאלאשם,חישאינואירופי,

לדין.לחנוךמגיעיםאנחנוכאן

הבמה,מולבאולםהאמנותי,הדמיוןשלבגלותולהכירביותרהמובהקהסופרהואלדין

ממחזותיובאחדמדומיינת.אלאמוצגת,שאיננהזוהאחרת","הבמהמולובבמה

הז'אנריםשניאתלעמתביקשחוליו,ממיטתלעבודהחלעליו"הבכיינים",האחרונים,

העולמות.שניאתעימתגםכאןוהמיתולוגי.הקומישלו,התיאטרוןאתעשהבתוכם

התרפקותכיעור,אבק,עוני,סבל,אסיה,-לדין)(שלה"עולם"נקראאחדלעולם

"האולם",ולעומתו,מלוח);דג(לקרדה,טעימים''לאמאכליםחסרה,אשהשלבחיקה

כדיאשה).בידיגברשלמותואודות(עליווניתטרגדיהובלינו-"מערב"כלומר

המחזהשלכתימהאםביןלאולם),(שמחוץהעולםתמידנזכרהלויניבאולםלהבהיר:

ב"הבכיינים".לדיןשלההתחבטותגםמכאןהלוינית.האסתטיקהשלבסיסיכמרכיבאו

המצפההאמנותיתהתוכניתעללגוססיםהסניטרמודיעהמחזהשלמוקדםבשלב

להם:
בכלכותאוהאחיותהרופאיםצוותסניטר

בטרגדיה:זמנכםאתלהנעיםרוצה

ומותו".~וק~נ;ן 15"ייסורי

ישן.יוונימחזהעלמבוססתהיא

יווני?למהותיקגוסס

ישן?למהחרשגוסס

נוראיםרבדיםבוקוריםסניטר

מצבכם.אתלכםשיזכירו

למה?חרשגוסס

רם!יש-הוזהרתםראו,סניטר

מטעם"
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קומדיה?לכםאיןדם?למהחרשגוסס

 ...פזמון?מצחיק?מעדכון

ההתעודדות]סףנעלתשושזקן

 ...בחוץ?תחתעםרקדנית ...

הסניטר,רקאניבחרתי,אנילאסניטר

ומותו",אגממנוןב"ייסוריבחרו

לנו'שישמהזהעכשיו

ואחדים")("הבכייניםבכלכותא.המצב,פהוככה

באסיה)חייםקומיות,דמויות(הצופים,חוליואתזהבמחזהלדיןמציבושובשוב

-הםובעיקרהחולים,ביתעובדיהתרבות,נציגיהבמה,עלהטרגייםהשחקניםמול
הפחותלכלאולמות,נוטיםאינם-לצופיםבניגוד"אגממנון",העלאתעלהמופקדים

בשיאשקולות,בשורותתרבותית,כלומר"מערבית",טרגדיהמציגיםהםבריאים.הם

לרגעלחשובחלילההזה.לתיאטרוןלדיןשלאמיתיתהערצההרבהומתוךהרצינות

לדין,שלהמיתיתתפיסתואתקצרותבסצינותהממצהב"הבכיינים"חלקאותוכאילו

שלהבכאבעמקהתקווההעדראחרת:זאתלקרואישהזאת.במסורתזלזולמייצג

במוות,היאאף(העסוקההתרבותעםמעומתבכלכותא,החוליםביתכלומרהעולם,

רגעיהםתקווה,לדיןשלהחוליםמוצאיםבהםהיחידיםהרגעיםצוחקת).אינהאבל

"באמת".אדםמתגעגעלמהמונמך:הגעגועוגםהגעגוע,
בביצים.לגרדאהבתיותיקגוסס

לזין,מתחתאחד,מקוםיש

הביצים,עלמונחשהואבמקום

 ...לח!קיץבליללגרדשם,

 •משהולאכן'סניטר
החיים,אצלנו,לכם,או~רמה

בביצים,מגרדיםעניין.עושיםלא

הרגל,בהונותביןגםשעותמחטטים

עניין.עושיםלא

שעות!מחטטיםסח,אתהמהותיקגוסס

גדול.ענייןלאסניטר

להציגצריכיםהיולאאםשתוההלאחות,התשושהזקןביןבשיחהמסתייםהמחזה

שכתבהיפהפה,האהבהשיראתהתשושחזקןשראזיקומדיה.דווקאהחוליםלפני

 : 199sב·לדין

רועדת]ידלפתע,האחות,אלאליה,[מושיטתשושזקן

נפלאהשעהזו

הלב,רעדתשל

לרעוד,יכולתילורועדוהייתי

מטעם"
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באוזנייךולוחששרוהייתי

וללחוש,לשיריכולתילו

נפלאה,שעהזו

כמותה,עודתהיהלאחיתה,לא

תחתייךואני Iעליגוהרתאת

תנועה,בליקשוב

דבר·מה,רגעעודיהיהכאילו

 1ידעתילאשכמותו

תדעי'עודואת

אדע.לאואני

מעיניה]זולגותדמעותאותו,ומנשקת[מחבקתצעירהאהדת

 ...אהובי ...אהובי

ניחר][בקולתשושזקן

זנזונת,סבאל'ה,אתאוהבתאתאם

בקטן!ליותמשכיחזייהתורידי

גדולה]באהבהאותוומנשקתמחבקתובוכה,[צוחקתצעירהאהדת

סבא!אתה,ליצןאיזה

כולנו!ליצניםאיזה

[יוצאת]

(כלכותא,לעולםלירית)אהבה(אגממנון,מה"אולם"החדבמעברהמחזה,מסתייםכך

מעומתותלדיןשאצלמשוםכמובן,כל·כ,ךפשוטזהאיןאגרסיה).בביצים,גירודהודו,

מוזמניםאנחנובדרמה,בצופיםצופיםאנחנומקום,ומכלהמחזה.בתוךהללוהרמות

מתקשיםהםאבלפחות,קצתלסבולקצת,עודלחיותמשתדליםהםאותם.לאהוב

שלו.הקומדיהשלהמתוקיםבימיההלוינילגיבוראפילושהיהבמעטלזכות

רומנטינושא

בפנטזיה.לשיאההגיעהשחורות,היותרבקומדיותגםלקהלו,לדיןהציעאותההגאולה

ויטק(בימוירומנטי"נושאעל"פנטזיהלכל),(נגישסרטבאמצעותלהדגימהאנסה

שוודיה,מלכתכריסטינה,שלבדמותהמוצגתהפנטזיה .) 1977לדין,חנוךתסריטטרץ',

בירתבסטוקהולם,חיתה"היהבנאי:יוסיהמספר,אומרכךבישראל.חתןלחפשהבאה

"כריסטינהבסרט:המתרחשאתמתארהתסריטכריסטינה."ושמהמלכהשוודיה,

יורדתואט·אטופניה,כובעהנראיםתחילההשמים.רקעעלאט·אטומתקרבתמופיעה

"היאהמספר:שלקולוחוזרשובמלכותית."בשמלהדמותה,כלאתומגלההמצלמה

 4מטעונ
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בזהזהשהתחרונסיכיםלההביאוהארץקצוותמכלתבל.בנשותוהעשירההיפהחיתה

ברחבילתורכריסטינההחליטהקר.ליבהאתהותירוכולםאךובחוכמה.בעושרביופי,

 ,,ליבה.ייפתחשאליווהיחידהאחדהגבראתלהשתמצאעדהעולם
כפול.באורחכאןמוצגתהפנטזיהלהדגיש:ראויקולנועבסרטשמדוברכיוון

ף, 7ק;הסרטגיבורשלובעיקרבסרט,הגיבוריםשלהפנטזיההיאהיפהכריסטינה

כלומרקולנועי","יופיהואיופיהבסרט,הצופיםשלנו,הפנטזיהגםהיאבה·בעתאבל

מוצאתאינהכריסטינההמלכההפנטזיה.מתמוטטתמהרהעדנשי.ייופישלאידיאל

בגטקעס,גםמגוחכים,בתחתוניםהמועמדיםמושלכיםזהאחרבזהראוי.גברשום

אףהבאים,הנבחניםממתיניםשםהמסדרון,אלהחוצה,בהילטון,הבד"מ"מבחני

"המספראחרונה:הלפניבסצינהבסרט,כריסטינהסיפורמסתייםכךבתחתונים.הם

במדרידהיההיה ... "המספר:אומרוכךנפלא."שחרתמונתרקעעלסיפורואתממשיך

בהופעתהכריסטינהכמו"ושוב,מסביר:התסריטואילוחואן."ושמומלךספרדבירת

ראשונראיםתחילההעננים.עטורהאופקמתוךאט·אטומתקרבמופיעחואןהראשונה,

בנאייוסימלכותית."בחליפהדמותו'כלאתומגלההמצלמהיורדתואט·אטופניו'

ממשיך:

קצוותמכללוהביאועשרים·ואחתלגילחואןוכשהגיעתבל.בגבריוהעשירחיפהחיהחרא

כמוקר.ליבואתהשאירוכולןאךובחוכמח.בעושרביופי,בזוזושהתחרונסיכותהארץ

שאליהוהיחידההאחתחאשחאתלושימצאעדהעולם,ברחבילתורחראגםנסעכריסטינח,

הקטנה.בארצנודווקאכמקרח,שניחםנפגשועתהשרקקרחוכךליבו.ייפתח

ממשותהאלאהעיקר,הואהקיטשלאאבלאירוני.לשיאהקיטשכמובן,מגיע,כאן

הסרט.קהללגבילאאףקריצר,וידידוקולףלגבילאכלומרהמתגשמת,הפנטזיהשל

מולניצבתכריסטינהשלפמלייתהבשבילנו".לא"אבלמתגשמת,דווקאהפנטזיה

הםמלכותית.בנשיקהונפגשיםזולקראתזהבהדרצועדיםהזוגבניחואן.פמליית

אבאל'המיןלב,טובומגוחך,ננסיגברמדינה,נשיאלעברופוסעיםלזה,זהידנותנים

הפמיניסטיתהביקורתיפהפיה.גיבורהאלהשתוקקותעלמרובהבמידהבנויהקונבנציונליהקולנוע , 1

במידהנשעןהאמריקאי,הריאליזםבעיקרבקולנוע,שה"ריאליזם"לכךהלבתשומתאתלהסבהצליחה

וקהלמאוהבגיבור(שלהזאתהכפילותבתיאטרון,ונחשקת.נאהבתאשהשלהמרכזימקומהעלניכרת

המלכהליפיהצופיםשלמשיכהרקלאשבקולנוע:מזהאחראסתטימאמץדורשתהיפה)באשהמאוהב

אלאיפה,אינהכללשהאשהלהיותויכולבמהרקזוהיכיה"יריעה"שלגמורההשעיהגםאלאהשוודית,

היפהמהרמותרחוקהוהיאיוםיוםבחייהזאתהשחקניתאתמכיריםובכלליפהכאשהולבושהמאופרת

יששלוהפנטזיהשבמרכזמשוםרקלאלוין,שלהקומדיהלהבנתמשמעותיהזההענייןמגלמת.היאאותה

פאתוסברגעיאוסופה,לקראתבעיקרהלוינית,הקומדיהשלמסויםשבשלבמשוםאלאיפה,אשהתמיד

כאשרגםמההצגה,גדולמהבמה,גדולבמשהולהאמיןבמשהו,להאמיןלהאמין,נקראיםאנחנואחרים,

כלום.אין ,דברכאןשאיןיודעיםאנחנו

מטעם"
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לאירופה,אתםככה!מה?"אז .כאןדווקאחתנהאתתמצאשכריסטינהמאודהרוצה Iקטן

בזיכרון.קטנהנקודהמאיתנולךתעשימילא!מה?להקסים,הצלחנולאנשארים.אנחנו

מתרחקיםוחואןכריסטינהדרך.להםומ~נהמסתובבהנשיאחבל!"-ושובטוב,כל

המספרלשלום.להםמנופפיםויועצוהנשיאבעודבעקבותיהם,הפמליותהאופק,אל

בבוקרלמחרתהנוצצים.האורותכלכבושבאה.כלעומתהאגדהלהנמוגה"וכךאומר:

חייה."מסלולאלהארץכלשבה

 1בתיאטרוןבעיקר Iאצלונתפסוהקולנוע Iלתיאטרוןהקולנועביןלהבדלמודעלדין

הפאתוסמרגעיבאחד ,)ן-972ב(שנכתבב"קרום"הזיה.לקנותבאיםשבוכמקום

קולנוע.סרטלראותהעירבפאתיהעלובהמהשכונההחבורההולכתביותר,החזקים

אשליהשוםנוצרתשלאכך Iמולנו Iהתיאטרוןקהלמולהניצב Iאחדספסלרקישבאולם

עיווריםמעיןדבר,רואיםכשאינםהקולנועצופיאתרואיםואנחנובקולנוע,צפייהשל

יצירתשלדומהבדרךהיםשפתמולתוגתייתעווריותר(מאוחרראייהעלהמדברים

עלהוואריאציהבעזרתאותנולהרעידמצליחהוא Iאירונישהטקסטכמהכלפאתוס).

"אבינו":תפילת

הסרטמקרין

האולםאתהחשך

השני,אתאחדנראהשלא

בעיניים.לזהזהלהביטניאלץולא

ועכשיו,

סרט,לנוהראה

מרתק,שיהיה

צבע,ומלאקלויהיה

ומאושרים,יפיםאנשיםבוויהיו

היטב,לבושים

וערומות,יפותובחורות

גניםמוקפיובתים

ומהירות.מבריקותומכוניות

בחושךנשבואנחנו

 1האוראלונביט

שעתייםלמשךבוונטביע

חיינו,שלוהעלבוןהצעראת

היפים,האנשיםשאנובלבנוונדמה

והערומות,היפותהבחורותואיתנו

מטעם"
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הגניםמוקפיהבתיםהםושלנו

המהירות.המבריקותוהמכוניות

קולנוע,סרט

אור'שלרוטטפס

תקוותנו,כלתלויהבו

הסרט,מקריןוב,ד

לראשינו,מעלהיושב

לאיש,לירותעשרתמורתלנו,והנותן

אמתחיישלשעתיים

 .) 45עמ'ואחרים",גומי"סוחרי(בתוךחיינו.שלהשקרבתוך

כליושביםבוהזה,הרגעאלהלבתשומתאתלהסבדיהמונולוג.שללניתוחונניח

מהאתלהשיגומקוויםהמדומיין,באולםביידיש)("עקום"קרוםרקלאה"עקומים",

רגע,באותואבלשעתיים.בתמאשליהיותרלאכלומרישיגו,לאכייודעיםשאנחנו

לדמוע,רקלאכצופים,מוזמנים,אנחנוהבמה,עלשמתרחשלמהמאמיניםאיננושבו

מרחקהתשוקה,אתלהגשיםהסיכוילביןהממשותביןהגדולמהמרחקלהצטמרראלא

האסתטיתהגאולהמןלבדהקומדיה,שלשלבבשוםגאולהאונחמהמעניקשאינו

לרגע.ההצגהאתנוטשתשאינהבגאולה,והאמונההפאתוסשלהזאת,

פארודיהפנטזיה,בדיוקלא

הפנטזיהכך:זאתאנסחהלוינית,הקומדיהעליותרכלליאופיבעלמשהולומרכדי

אליו,שהתייחסנובסרטלמשל,-פנטזיהעלכפארודיהרקהלויניתבקומדיהמופיעה

המחזאישלאמוןאימבטאתהפרודיהבחושך"."ההולכיםאוגומי","סוחריבמחזותאו

הפעולהכלדיוקוביתרפשוטה,בשפהזאתלומראםהפנטזיה,אתלהגשיםביכולת

וגיבוריםקהל-שלהלסובייקטיםשאיןמשוםמתחילה,נכשלתהלויניתבקומדיה

נוספתכאפשרותגםתמידמופיעהפינטוזואולם,הפנטזיה.אתלהגשיםסיכוישום-

טעונההזאתהאפשרותה"מדכדך",הסיוםלצדהמפלות,כלאחרילבוא,לעתיד

להשתוקקלאואםולהשתוקק,להמשיךמהרצוןמהגעגוע,נובעהזההפאתוסבפאתוס.

פנטזיה.זוהיכייודעיםכאשרגםהסיכויעללפנטזלפחותאזכי ,סיכוילושישלמשהו

לדין,אצלהפארודיהשלמאחיזתההנמלטהיחיד,אוליביותר,המשמעותיהדברזהו

שלנשגבתאמתאותהזולתאחר,דברבכלבאמתהכופרותבידיואירונימפירוק

לצופיו:מציעשהואהיחידההגאולהעללדיןמגןהפנטזיה,עלבהגנהעצמה.הפנטזיה

איןהזהלישמתחתשבעצםלעובדהלהתנכרהאמונה,בעזרתהישעליבותעללהתגבר

מטעם"
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ומאיים.גדול~יןרקכלום,ולא

מעוררתבצורהנפרדשהנשיאאחרירומנטי":נושאעל"פנטזיהאללרגעעודנשוב

קולףהגיבורים,שנישלבשיבתםהסרטמסתייםלאירופה,שחזרהיפהפהמהזוגעליבות

בגללשהתאבדה-שש·עשרהבתולאיפה,כל·כךלא-גלוסקאשל,מהלווייתהוקריצר

קריצר/מרחוק.נראיםשאורותיההעירלעברצועדיםהשנייםלקולף.הנכזבתאהבתה

על"תסתכלהרך:בקולובשמחה,אומר ,האופטימיבאמת,המשתוקקהחבר ,קריעזי

אורות,-החלונותובתוךחלונות!חלונות, ,אוינדלקים.בחלונותהאורותקולף: ,העיר

גדולים!שדייםעםורודות,אמבטיותבתוךבחורות!בחורות,-האורותובתוךאורות!

אתלהוציאיכולאינוהזאתהשחורההקומדיהשלפתרוןשוםבאים!!"וקריצרקולף

הצופים.משמחתממששלכחלקקריצרשלהתקווה

ביןאחריחסלייצרהמדיוםפיעלואנוסבמה,עלהמוצג ,הקומיהמחזהאלנשוב

והקהלהמובסהגיבורכלומרהמשתוקקים,לביןשהתפוגגה,כבר,שאיננההפנטזיה

גיבוריושלהפנטזיהדמיונו.עםרקהגיבור,כמוהקהל,נשארכאןהתבוסה.אתהכואב

שללאעצמן:הדמויותשלמכשיראלאקומי,ביטויאופןרקאיננהלויןשלהקומיים

ושוב,-הרבהבהעוסקשלויןבדיאלקטיקהה'עבד',דמויותשלאלאהדמויות,כל

אתרקלעשותמוזמןהקהלוהעבד','האדוןשלהדיאלקטיקה-פארודיבאופןרק

מבטלתכךלשם 2לפנטז,-הקומדיהבמהלךלעשותולומדיםלויןשלש'עבדיו'מה

הדמויות.שללפנטזיההקהלשלהפנטזיהביןהגבולותאתהלויניתהקומדיה

לפנטזהפשוטהביכולתנולהאמיןמוזמניםאנחנושבולאופןביותרהיפההדוגמה

האבמאוחיו"."הזונההקומדיהשלבסיומהמצויה ,הסיכויחוסרלמרותלהירתע,ולא

הבןאוחיו:שלזהבעולם,המפוארהזונותבביתהביקורשלהפנטזיהאתחיהויביטר

הקהל,אתהבמהעלמגלםהואכלומרהלא·מאמין,שלהתפקידאתממלאהרימו

 .מאוחיוהזונהאצלמקובלאורחהואבתוכה ,שלוהפנטזיהאתחיהאבאתהרואה

ההזיה.אתלחיותעושה:ההצגה,גיבורשהאב,מהאתלעשותמוזמניםאנחנוואולם,

אמת"."חיילטובתהבןשלב"אמת"היאחזותנואתלהשעותנקראיםאנחנוכךלשם

בעיראנחנו"אבא,הקודח:לאבאומרהואכאשרצודק,שהבןיודעיםאמנםאנחנו

אנחנומידה,באותהאבל ." ...לנוחמוכרחאתהטוב,לאמרגישאתההרגיל,בזבלשלנו,

הזאת.הבולווארדיתהקומדיהשלהסנטימנטליותבעזרתעלינו,להשפיעלאבמניחים

התהוםפיעלהיששל'הסוללה ,לאקאןשלבלשונואו-האחרתהאופציהנבניתכאן

האין':של

עליו]במרעיםהריביטר

משהו,לךאומראניואםאבי,ראני

 • 4הערהלהלןוראומפנטזים,ואינםמשתוקקיםאינםה'ארונים' . 2

מטעם"



 13 9לויןחנוךשלבקומדיותהפנטזיהעל

להאמין!חייבאתה

 ...אבאעכשיו'אבלמאמין'אניהוימר
רספקט!קצתהויביטר

 ,) 177עמ'ואחרים",מאוחיו("הזונהאבא.כן,הוימר

ואהוברךאבהקהל:שלנו'הפיתוימורכבמהםבחומריםעוצמההרבהמשקיעלוין

דיןאתנח,הזיקדיןאתלקבלסירובובכל Iשלוהאימפוטנציהבכל Iרכותובכל(המוצג

הפנטזיה.במלכותפאליגיבורבתורלקבלואב,כיבודממצוותכחלקמהבן,דורשהאין)

בתוךהבן,עםיחדרגלינובשתיניצביםאנחנושהריך·קצת, nמגופאליגיבורזהו

הזונותבביתעכשיונמצאבאמתשהאבלהאמיןהיכולתאיבתוך Iהאי·אמוןמדמנת

שהבןאחרי Iעכשיואבליושבים.שאנחנואיפההאולם,בסביבת Iכאןולא Iאוחיושל

כאןנתפסתהפנטזיהלב:שימוהפנטזיה.אתהאבלומכתיבאביו'אתלכבדהסכים

הספקןלזולתו,לצרה)האחהאב,(המחזאי,האחדשלכמצווהגומי")ב"סוחרי(כמו

לצרה):האח Iהבן(הצופה,

הדשאעלעכשיועומדיםאנחנוהויביטר

מאוחיו.הזונהשלהווילהמול

אותנולגרשהכושייבואמעטעוד

גדולותציפיותבינוטעאתהאבא.כן,במתרצה]הוימר

גדולותציפיותעםלחיותחייבאדםהויביטר

אליה?ניכנסאיךהוימר

הכללים,אתמקבלשהבןמרגעממנו.רחוקיםאותנומותירהאינההבןשלהתרצותו

מרחםהואעשינו:לאעדייןשאנחנומהאתעושההואלאב,מאוחרתהצטרפותמתוך

לאבאםשלנו:ההסתייגותנבניתתחילהשלו.המשחקאתמשחקהואולפיכךהאבעל

לפנטזיה,להיענות"סיבות"איןלבןהנהגסיסה),עייפות,(מחלה,להזיה"סיבות"יש

 1להתמסראלאלציית,דווקאלאולעשותו:נקראיםשאנחנומהאתעושההואאבל

המשחק",את"משחקהבימוי,הוראותפיעלהרימו,בפנטזיה.לאמונהלהיעתרכלומר

"נתגנב?"ואומר:

אוליהויביטר

אותנו?יתפסוואםהוימר

למשחקלהיכנסלבנומאפשרהואשבוהמקום-האבשלהפנטזיהמתרכזתשבוהמקום

לשניהםלהעניקההזויההזונהשלתורהמגיעעכשיוהפנטזיה.שללב·ליבההוא-

קיימיםהםכלומראצלה,יהיוהםאליה,מתגנביםהםשלה,אורחיםהםתפקידם:את

הסובייקטשלהמעמדזהובעתיד.אצלה,מצויהוגאולתםממנהכנעדריםהבימהעל

 .'םש'היעדרותמתוךלהתקייםכלומראצלה","נעדרלהיותהלויני:

מטעם"
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מסביב.חושךהיא?איפהלי,קרהרימו

לישון.הלכהשהיאחושבאניהריביטו

ואנחנו?הרימו

פתאוםלחתחסראוליתתעורר.אוליהריביטו

רחוקה.מארץקטנהאחנהאיזו

"ביןשניהם,עםללכתהשתכנענושבומהאופןהבימתיתהפנטזיהניזונהואילך,מכאן

התיאטרוני.הישלבנייתהאיןהכחשתביןלתהום",הסוללה

חלילה.לחצותלחכותהריביטו

כביםהאורותכשכלאז

-עיניהאתועוצמתלמיטהנכנסתוהיא

לחלום.לחלהיכנס

אותנו'מכירחלאהיאאבלהרימו

עלינו?לחלוםתוכלאיך

חזה.האגוזלעץמתחתעומדיםאנחנולכןהריביטו

אגוזים,בחלוםלחיתחשקאם

בחלום,יופיעחזהוהעץ

אנחנו.גםממילאאיתרניכנס

לחצות.בשקטנחכהעכשיו

בתיאטרוןהצופיםשלתפקידםגםזהוהאב.עםבמסעבן""תפקידאתממלאהבן

איננוכברבדרמההבןשלתפקידואח.מעיןשהואאבחלש,לאבבניםלהיותהלויני:

לויןהלויני.הבןתפקידזהונהנה"."אינואשרזהשלאלאמאמין","אינואשרזהשל

להרוסלדמויותיומניחובה·בעתלבן'האבביןויכוחמתוךהזאתהסצינהאתבונה

הקהלמסתכלפעםאחרות:במליםלא·קיימת.וגםקיימתשהיאכיווןהסצינה,את

האולם""מצדופעםכזאת)איננהשהמציאותיודע(כלומרהעולם""מצדהבמהעל

לקהלו:מציעשלדיןהפטישיסטיהתענוגזהולעולם).האטומההבימתית(המציאות

שהענייןמהעובדההקהל?שלהתענוגנובעמניןמהיש.ליהנותזאתובכלשאין,לדעת

"מתאפשר".

"אניאומר:והרימוומסתרקים",לבושםאתיפהמסדרים"שניהםלהזיה.מצטרףהבן

אותה,ראינוכברהריהפטיש.מתמוטטלרגע,עכשיו,הזונה.נכנסתאו·אזאבא".מוכן

נשענתעכשיווהילד?"האבאאתם?"שובאומרת:ברונצצקימבוגרת.אביביתתלזונה

הסצינהאתמחריבההזונהלמשחק:להיכנסשלנויותרגבוההנכונותעלהפנטזיה

שבאמצעותוהסנטימנטלי'המטעןלתוכה.אותנוגוררתומידאתם,"?"שובפהבהבל

מבקשבכישלון'עליועברושחייוהמסכן'(האבהפנטזיהלתוךצופיואתלויןמכניס

אלופונההזה,האושראתלאביולהעניקהמבקשהבן,ישן:חלוםלהגשיםאחתפעםעוד

 4מטעס
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האירוניהממדאתלמוססמצליחהסנטימנטליהמטעןשלנו),הפשוטים"הבן"רגשות

ביקורבמקוםבאוחיו'זונותבביתביקוראלאאינוהאבבחייהגדולהחלוםהסצינה:של

חיבוקההשני,הצדומןהאירוניה.אומרתהגדול,האידיאלכברמהבאלבני.זונהאצל

שלחיבוקשהואמשוםהזאת,המרההאירוניהאתממוססברונצצקיהזונהשלהאוהב

הגדולההזונההיא·היאברונצצקיהזונהרגעבאותואוהבת.אשהובעיקרורעיהאם

הכחשהשלקטנהלאלמידהצריכיםאנחנוכאןגםכולם.החלומות,כלכלומרמאוחיו'

שלהסנטימנטליתמהדרמהכחלקממנה,כהפךוגםמאוחיו,כזונהכך,לקבלהכדי

אתמזהההזונהברונצצקיואכן,הקיימים".התנאים"במסגרתהגדולהאידיאלהגשמת

הרחוקהגעגועיםמחוז-והילד""האבאלזהותם:רוצההיהשהמחזאיבאופןהשניים

ביחסיםביותרהמשעשעותמהסצינותבכמהביטוילידיהבא(מחוזהזהבמחזהביותר

הזונהשלהכניסהאתבונההמתפתחבדיאלוגמשפטכלנמשכת.ההצגהלאב).הבןבין

שצריךמהוכלהצגההיאשההצגההבן'שלזוכמושלנו'ברורהידיעהמתוךלמשחק,

באולםהנשיםגםמוזמנותשבוהשלבזהלהאמין.כלומרלהכחיש,כלומרלהאמין,הוא

להזיה.להצטרף

המחזהלאורךאגרסיביתפקידשמילאהאחרילמשחק,ברונצצקיהזונהשלכניסתה

לכיבוש,הלא·ניתנתהאשההזה,הזרהאלמנטאתגםלהתיךלהצגהמאפשרתכולו,

מאפשרת-הזונהשלזוכךאחרהבן,שלזוקודם-כזאתהצטרפותכלהזר.האיום

אלאאוחיו",זוהיכילהאמין"לאבתיאטרון:המתרחשהכפולהמהלךאתלעשותלנו

בעולםשישמהכלביןפיוסשלבדרךכלומרבאוחיו",להיותכךגםשאפשר"להאמין

כאןהופכתוההזיהסקס.עלהזיהישסקס.איןואינאונות.זקנהעוני,לכלוך,-הזה

להאמיןלדין,שלהתיאטרוןמחשבתפיעללנו","שישהזההכישורבזכותלהצגה

מאותתניטר'הוישלמצבועלבסתרלהו"מסמן"ששש",לזונה:לוחשמרהויבפנטזיה.

לפניה":עצמוואתהויביטראתמציגבמשחק,להשתתףלה

ואניהויביטר,זהולך.שלוםהרימו

אבי.פשוט,לאארםהואבנו.הרימו

ידוע,הרפתקןגדולים,חלומותחולם

 ...לךרקחיכהאות,רלפגושביקשחייוכל

 .לירקברונצצקי

לראותכולכםתופתעוועודהויביטר

 ...ממנילכםמחכותעודגדולותאילו

הויביטר?עלשמעלאמייודעת.אניברונצצקי

באוחיו?באמת?עלי?שמעוהויביטר

 ] .. ,[עליך.לדברמפסיקיםלאבאוחיוברונצצקי

נשיםלוחשות"הויביטר!"

 4מטעם
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1 
אוחיו.שלהסתיובלילות

הגעת.סוףסוףועכשיו

ממשיךלהצלחתו,האישוראתמכל,המתוקאתמקבלכשהויביטרההזיה,בפסגתוכאן,

הקומדיותשלהגדולברובשעשהכמואדיפוס",תסביךשלהרעההרוחב"גירושלדין

ליהנותהשנייםיכוליםבהכחשה,שנבראבעולםכאן,בנו.אתשוכחאינוהויביטר 3שלו,

קודם,נכשלושאצלההזונהעםביחדמכך:יותרועודזונות,ביתבאותוזונה,אותהאצל

אימהי.רוךרוך,עםאלאכמובן,סקס,ובליההזיה,לפני

הבן.הוימדצ'דליבן,כאןליישהויביטר

שמענו.עליוגםברונצצקי

עליך,גםשמעובני?הוימדשמעת,הויביטר

כולנו.עלשמעו,כולנועלהוימר

השני.עלשמעאחד

רגיש,ילדהואיפה,אליוהתייחסיהויביטר

מנוסה,כל·כךלאעודהוא

 ...החייםאליצאדק

] .. ,[ 

מתייסריםכמהלהאמיןלא

 ...אלייךשמגיעיםעד

 ...הלכלוךהאבק,אסיה,

יודעת.אניברונצצקי

אהובתי'אית,ןאניבבית,אנווהנההויביטר

איתנו,הקטןבננוהנהאשתי,

הביתה" ...הביתהחזרנו

נבוכה]הוימר

 ...אבא

בוכהשלנוהתינוקהויביטר

 ...אותולכסותעלינו

אבא!אבא!הוימר

לדין,שלבקומדיותהמרכזיה'דבר'היאשלו,התשוקהכלומרהלויני,הגיבורשלהאמת

אמנםכיבאמת.לאומרואפשראיאבלבמלים,להתנסחומבקשהמפרפרה'דבר'היא

פסגותכשמותששמותיהןיפות,נשיםאפשריות:בלתידמויותלובשהתשוקהמושא

הכל,אחריהן,אלההפנטזיהעלהזאתהפארודיהובתוךרחוקים.אייםאוהרים,של

לפזמוןבהאזנההסתפקהואהחשמל",עמודעללשנייםמקום"איןלדיןשאצלפרימנחםכתבוכאשר , 3

מקום(שאיןהזההאדיפליההיגיוןהתכתעלעומדתהלויניתהקומדיהמחשבתכלמקום,ומכלאחד,

לבן.אבביןאפילומינית",לאב"אחווהמצויוהואמקוםישההפך:לכדילשניים)

מטעונ"
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תמידמושםתהליך,שלבסופוהדגש,אבלמחו"ל,צבעונייםממגזיניםגזורותנשים

ממלאת ,המחזאישלמבחינתוהתשוקה,נשגבת.כחוויהאותןלפנטזהיכולתעצםעל

הגשמתעלהממשות,עלכוויתורכלומרכפנטזיה,מופיעההיאכאשררקתפקיד

התשוקה.

חםר""האמצע

תשוקתםאתמייצגיםעצמם,את"מפצים"הלויניתהקומדיהשלהמובסיםגיבוריהכל

הזאתהדלתתפיסתאתיותרטובמדגיםמהפנטזיה.באמצעותלדלת,מעברהנבלמת

קסום,העולם"כיאומפלה:שלדלתהמאחוריאשכנזי)בהיגוי(בושות,בישסשלמדבריו

זוהרלסרטקולנועבדהםהשמיםוכלהחזה,מלואולנשוםלגןבערבלצאתטובוכמה

ואחרים"),בחושך"ההולכיםבתוךלהיענש",("חייבהעתיד!"העתיד!מעט:עודשיוקרן

כישורהואהפנטזיהבאמצעותושימורההתשוקהשלהגשמתהעלהוויתורוכאמור,

אךהאחרות,הדמויותולפנילפנינו,מתגלהתשוקתם 4לעבדים,רקלויןאצלהשמור

הפנטזיה.שלהמילולילביטויהמבעדורק

מאוחיו""הזונהאםובנים,לאבותתרצואםלשניים,לויןאצלנחלקיםה'עבדים'אבל

הבן,להרימוהאבהויביטרביןהיחסיםכמוהגברים.זוגותביןהיחסיםטיבאתחושפת

תמידישנםוהמפנטזים,המשתוקקיםהגיבוריםלצדהאחרים,הצמדיםבמקריגםכך

לבעל·חפץביןיהושע,לאחיוגריפסולומוןביןהגדולההבדללא-מפנטזים.גיבורים

פץ'לביןבישסביןצינגרבאי,לביןספרולביןלידנטל,לביןיעקביביןאדש,בריתו

ההבדלשלביותר,הכואבואוליהעז,בציורביטוילידיבאלהיענש"),"חייב(גיבורי

הואאושר,לוישאושרו.עלבלטינית)(אשמהקולפהלזונהמספרנץלנץ.פרפרבין

נראיםאמנםשלישהימיםההנחהעלמבוססהואהפתעות.בליאחר,מסוג"אבלאומר,

מתוק.היהשהבלאביןשנים,הרבהאחריפעםבהםכשאזכראבלד·גוניים, nואפורים

בה"מרגישיםשאנחנומבלימתיקותלנושישבוודאותחיואנימחכה.אניהזהלזמן

שייראהמהאתלעצמולדמותכלליכולאינונץואחרים"),גומי"סוחריבתוך("פרפר",

ניצבנץמולהזה.הטקסטשלהאירוניהבכלישנו,האושראבלבחייו,מתוקכדברלו

לטכסהשנייםמנסיםכךהנהיותר.ישתדלפרפריותר,רוצהפרפרלסבל.זוגובןפרפר,

לפרפר.אשהלמצואכיצדעצה

הצורם,הגס,מהרישוםחלקמהפאדסה,חלקהםבהם.מתענייןהואואיןמכיד,אינולדיןהאדוניםאת . 4

אלאמשתוקקים,אינםלדיןשלהאדוניםה'עבדים.'שלסנטימנטלי,לפעמיםהאוהב,הדך,לציודניגוד

למטעמים.רעבבעיקר-אותםמספקיםוהםיצריםלהםיש-מוטבאוצורכים,

מטעם"
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וגםמאחוריההכלשעזבהמישהיליומצאהמרכזיתלתחנהלךוהבריא,היחידידידינץ,פרפר

האחרון.האוטובוסאתאיחרה

אתאיחרתוגםמאחורייךהכלאתבמקרהעזבתאוליאתגברת,"חי,רץ.כבראניבטח,כץ

בקוצרבתחנהמחכהאניועכשיולי,שקרהמהבדיוקזהאדוני,"בטחהאחרון?"האוטובוס

להבריא."שחייבמצונןמגברלהצעת-נישואיןרוח

חסומה:התשוקהלמושאהדרךהמשתוקק.בפניהנטרקתהדלתהשלילה,זוהי

ומכיריםנפגשיםזאתבכלזריםשאנשיםעובדהנץ,לדבר,איךלךאומרלאאניפרפר

קורה?זהאיךלדבר,ומתחילים

זהעלושברתיזהעלחשבתיפעמייםולאפעםלאיודע.לאשאניליתאמיןיודע.לאאניכץ

עומדלאשה,ניגשגברקרה.לאזהליקורה.זהאיךמושגליאיןעכשיוועדהראש,את

בחדר,יושביםכברכשהםהדמיון,אלי,חוזרהואכלומר,שלי.הדמיוןנגמרכאן ...ומולה,

להעלותמסוגללאכבראניזהאתבאמצע,להלהגידהיהיכולהואמהחבוקים.המיטה,על

האמצע.לי.חסרהאמצעהדעת.על

המרכזית.לתחנהללכתלנץמציעפרפרתשוקה.במושאהפנטזיהנתקלת ,בהמשך

בלילה?המרכזיתבתחנהלהשיגאפשרכברומהכץ

עיניו]נפוקחפרפר

ובחושך,הביתה,בדרכםאנשיםרבבותנסעו,האוטובוסיםכלהזדמנויות.איזהתתפלא

הדובדבן.אתרוצהאנידובדבן.לונשכחבדממה

שלהשגתודרךאתלפנטזדרךאיןהחבריםמשניאחדלאףחסר."האמצע"אבל

מוסיף:נץפרפר.המשתוקק,לחברלאוגםנץ,הלא·משתוקק,לכפיללא-האובייקט

מיד,אניבעדילעצורהולכתכברכשהבושהובדיוקמולה,נעצראניאליה,מתקרב"אני

הפארודיהשבוהמקוםזהוומחרחר."לטושותועינייםפעורבפהשוכבאותךלימדמיין

באופןמופיעההיאהפנטזיהמופיעהכאשרהחסר.האמצעתפקידאתממלאתהלוינית

אלבדבריםאותופגשנווכבריותר,חשובאחר,משהוישאבלפארודית.בדרךאירוני,

היכולתאיבפנטזיה,החורזה-חסר""האמצעביןדומהמשהוישב"קרום".המקרין

הישיבהלבין-וסוףאמצעהתחלהעםפנטזיה,של ה!~~הבאמצעותבאמתלהיגאל

כאפשרותלהצגהההליכהאתגומי"מ"סוחריבדלומתארתבכדילאהתיאטרון.באולם

התגשם:לאשעדייןבמהכלומרעתיד,בלשוןששיאהאפשרותפנטזיה,להגשמת

והקהלנדלק,לאעודהמסךעלוהאורכבהכברבאולםכשהאורבתיאטרון,הזההרגעאח,

באפלהאחתבנקודהמרוכזיםאלףשלהחלומותכלהציפיות,כלבדומיה,ומחכהבחושךיושב

הבמההמס,דייפתחותיכףבחוש,דמחכההזה,ברגעחיהאניחיישכלהרגשהלייששממול;

חייםכאןלזרוחיתחילותיכףכן,פני.מוללזרוםיתחילוססגונייםוחייםמסנוורבאורתוצף

מטעם"
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מעולם.ראינולאעודשכדוגמתםעין,מרהיבינפלאיםחייםססגוניים,

ישמתואר.אינובהצגה,שראינומהאובהצגה,ראינושלאמהחסר"."האמצעשוב

שעליומהערב,באותושקיבלנומההרגע·שלפני.עלהמתנודדממומש,לאעתידרק

הצגה,ראינולאכישאמרהדיברהבאוזנינוולעינינוברלווקבעהכיראינוהצגה

שלספיראלההלאה,וכןהצגהראינולאכיאמרהאשרכהצגה,שהוצגה

תיאטרון.שלפטישבעזרתהאמוןאיואתהאמוןאתמשעהלדיןהאין.מולעמידה

החיזיוןאתמקיםשהואתוךעצמו'התיאטרוניבחיזיוןגדולקרעקורעהזההפטיש

פרדוקסלי.קיוםלוומעניקמחדש

האחרון.ברגענעצרצינגרבאישלהקונדוםהבא:האירועיםמהלךחותםהמחזהאת

אינוהואהנישואים.הצעתעלמתחרטצינגרבאיבדלו.שלהשטיחאלגולשאינוהוא

אחריכלומרהמשגל,אחריהאשהאללהיקשרשלאומעדיףחסכונותיו,עלמוותר

פחותלונראההכלאחתבבתשלו.הרפגון"ב"כספתנאחזהואהסיפוק.אתשהגשים

מציאותומעדיףשלה,להיותהחלוםעלמוותרהואאצלו.הנשארמכספו·שלו,נחשק

-שהסקסמשוםסקס,עלמוותרהואאמיתי.ועתידבדידות,חסכונות,לויהיושבה
לשוןהיאעכשיולשונההוגשמה.שלאהפנטזיהעל(לעצמה)מדברתבדלואזרקעלוב.

הפאתוס:נובעומכאןעבר'

עודהמסךעלוהאורכבהכברבאולםכשהאורשנה,עשריםלפניבקומדיה,אזההואהרגעכמו

בנקודהמרוכזיםהחלומותכלהציפיות,כלבדומיה,וחיכינובחושךישבנוואנחנונדלק,לא

ושלושההבמה,עלעלהצהבהב·קלושאורבחריקה,ישןמסךנפתחואזשממול;באפילהאחת

שעתייםמשךלנווטחנווסמרטוטים,קרטוןעםלמעלההקרשיםעלעמדומסכניםאנשים

יודעים.לאשאנחנומשהושםישכאילו ,שלנוהחייםאתארוכות

ברגעידווקאבנועלתההזה)המרגשהפאתוס(למשל,ההצגהשלהמיסטיפיקציה

אלנישאההעצמיתשהתודעהברגעיםההצגה),(ביזויהדה·מיסטיפיקציהשלהשיא

המעברהתשוקה.אתלהגשיםיכולההיאשאיןשלה),או(שלנו,ההכרהבכוחהפנטזיה

הלויניות,הקומדיותשלהשיאברגעינעשהלאין,בחזרהומכאןליש,האיןביןהמהיר

נגמרשהבלהמחזה,בסיפורכמואחר.רגעמבכליותרהתיאטרוןאתחיהקהלכאשר

אתמחריבלדיןעיסקה),לאממש,שלמשגללאחתונה,(לאהוגשמהשהתשוקהבליבו

חסר","האמצעסיכוי,שוםשאיןברביםמודיעהואבו·בזמן.מחדשומקימההפנטזיה,

ידיעהעז,געגועקסם,הצגה,מציבגםהואובאחתמשחק,איןתפאורה,איןהצגה,אין

הישהתשוקה,אתלהגשיםהיכולתאינוכחדווקאקייםהיש 5נפלאה,הצגהשראינו

יצליחושלאבמאיםבידיהטקסטאתלהניחחששומחזותיו:אתבעצמולבייםלדיןשלהתעקשותומכאן 5
האשליהביןל"עולם",ה"אולם"ביןמאודעדיןמשקלשיוויבאותויעמדוולאמהטקסטהקסםאתלהפיק

חלילה.וחוזרלהחרבתה

מטעם"
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התהום,פיעלנמתחוהואהאין,אתלהכחישמתקשההואבהםברגעיםדווקאמזחשי

הקהל.שללתשוקהלדמעות,לצחוקים,לקולות,לתפאורה,מעברלהסתירהמתקשה

אחרת.)שאלהזוהיליבידו?נעדרילמבקריםנועדוכאלהמחזות(האם

לתאר-יכולאינושהחיובמהאתלעשותיכולההשלילהכימביניםשאנחנו ,עכשיו

לדיןנזקקמדועולהסבירלנסותיותרקל-ההתרגשותאתבנולהעלותהפנטזיה,את

אחר,קיוםלעברההפלגההשלילה.דרךשעללתיאוריםאופארודיים,לתיאורים

"סוחרישל 2בתמונההלוינית.הקומדיהשלהמרכזייםמענייניההיא ,כאןשאיננו

שמיהויתקדש"יתגדלקדיש:אומרשהואבעתאביואלספרולמדברלמשל,גומי",

והמצבמשיחיה,ויקרבפורקניהויצמחמלכותיהוימליךכרעותיהבראדיבעלמאדכא.

לחפיסהלירותמשלושיותרלתתמוכןלאמרקחתביתאףטוב,לאאבא,טוב,לא

הירושהשלבעטיהספרולשלהעסקיותמצוקותיואלמפליגהמונולוגשמונה."ששווה

שלהבלאימתיאורספרולעוברמהרהעדקונדומים).חפיסות(רבבתהלא·סחירה

קופסאותלאלמה ] .. ,[שותפותאודירהלא"למההשלילה:בדרךהפנטזיהאלהמלאי

פארודית,מילולית,הפלגהבעזרתשלו/שלנוהפנטזיהאתמרחיבהואסרדינים?"

ומשםהראשון,בלילהטירוניםלבסיסרמיזה(עםהמוותשאחריהחייםעלפנטזיה

מותו:אחרישלו,האחרונהבסצינהנשמעהואכךקייטנה).שללקונוטציות

הציפוריםהלכו.החזניםהקברנים,האלמנות,כלשלי.הראשוןהערבהקברות.ביתעליודרערב

מיטה,לידמיטהבקייטנה,ילדיםכמושוכבים,אנחנושורותשורותדומיה.שקט.ישנות.כבד

הדולר?היוםכמההוותיקים,שואליםבחוץ,נשמעמהאודות.כיבוילאחדבחושךמתלחשים

מלאבפההוותיקיםמגחכיםאין,שואל.אניעולם·הבא,חייואיךהדולר.כמהלהםמספראני

מגחכיםאין,הכרובים?מקהלותהסעודות,הלוויתן,שואל,אניוהדשאים,הפרי,ועציעפר.

יששואל,אניהמתים,ותחייתכדובים.איןדשאים,איןסעודות,איןעפר,מלאבפההוותיקים

ומחכים,שוכביםשמועות,הכלעפר,מלאבפההוותיקיםמגחכיםתאדי,ראיןתאריך?כבד

 ,] ... Jשוכביםפשוט

לחלקביותרהמובהקיםהחומרייםהענייניםגםהופכיםהמוות"אחרי"החייםבאמצעות

שכל·כולובמקוםנמצאהזההגוףעכשיוחומריים.בענייניםתמידהעוסקתמהפנטזיה,

הבמהעלבשבילנולהתקייםיכולואינומת,-לטקססהמשתוקקהגוףכלומרפנטזיה,

בהפרכתגםעסוקהלדין,שלכדרכובאחת,הזאת,התמונהאבלפנטזיה.בעזרתאלא

"הכלתאריך,איןהמתים,תחייתאיןכרובים,איןדשאים,איןסעודות,אין-הפנטזיה

באמצעותהפנטזיהאתמפריכההתמונהשוכבים".פשוטומחכים,שוכביםשמועות,

מתספרולעובדה,ובאמצעותם,המוות,אחריחייםישממנה:חזקהאחרת,פנטזיה

עלאלינומדברהיהלאאחרתמת,לאהואלהפך:ואולימותו.אחריאלינוומדבר

אשרבחיינודברשאיןיודעיםאנחנוהללו:האפשרויותמשתיחזקההאמתוישהבמה.

מטעס"
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במוותרבדאיןכייציבה,להישארלהאפשראיהזאת,האמתוגםלמוות.דומהאינו

לחיים.דומהשאינו

שחר,להשאיןאףהתקווה,כי"מבין"הלויניהקהלשבובמקוםרקחדלההזאתהתנועה

התשוקהשלהדיאלקטיקהולקוות.לשובהמתוקהבתקווההגדול,;~סתםמנגד,נמצאת

הקומדיה.דמויותפניעלכלשהוביתרוןוהמחזאיהקהלאתמשאירהלדיןאצלוהמוות

שלוהקהלאתמזמיןעצמולדיןבעיניים.לז;יןמסתכלאינולדיןשלהקומיהגיבור

הזאתההכחשהאתלקבלגםובאחת Iהאיןשלהכחשההואשהישלזכורזאת,לעשות

תיאטרון.הצגתכגאולה,

שנתלינול"אולם",ה"עולם"ביןההבחנהאלהזה,המאמרשלפתיחתואללשובעלינו

ה'אולם'ביןהתנועהשלו,באסתטיקהלדיןשלהדיאלקטיקהאתלתארכדירקלאבה,

אלהעולם"מ"זיכרוןאותנוהזורקהמחזהעצמו'המחזהבתוךהנמצאתל'עולם'

הפוליטיהלא·מודעאלהדעתאתלתתכדיאלא"האולם",אלבחזרהכלומרשינחתו,

הואפוליטית.קריאההצריךאחד,ממדהפנטזיה,בענייןלפחותיש,הלויני.שבתיאטרון

 ,"םש"תמידהמצוייםהפנטזיה,מושאיביןמעמתשהואבעימותלדיןאצלוחוזרשב

לביןחסר","אמצעבגדראינםאם-הבריתבארצותאובאירופהבמערב,-ליםמעבר

הסובייקטאחרותבמליםברעש.באבק,באסיה,כאן'תמידהנמצאהלויני'הסובייקט

 =(מערביתמאשהנעדר"אחר"אלאויפה,גדולהמאשהנעדר"אחר"רקאינוהלויני

הוליוודאוחיו,שלהיופימושאיובינם,בינינופעורהתהוםפשטות:וביתריהודיה).לא

סובייקטאיננוהלויניהסובייקטשם.הםכאן.אנחנוהם.לאאנחנוצרפת"."תרבותאו

מערבי.

 sבמטעםיתפרסםפולני",מלוחדגעלמאסיהנידחת"מחשבההמסה,שלהשניחלקה

מטעם"




