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חבר

בחברת

טצמו
לה.מחוץזרותחשגםאבלבישראל,בביתמרגישלאסובוליהושע

כלשהו,אידאולוגיזרםעםאומנהיגעםלהזדהותמתקשההוא

אביוהתמוססותומאזשנה20לפניכבראותובעטהמקומיהתיאסתן

במלאותזאת,ובכלסובולליהושעפרסאיש,עלסומךאינוהוא

לאשהחייםמצהירשלנוהמחזאיםמגדוליאחד70לו

נחרץ"פחותדעתני,פחותיותר,רגיש"נעשיתיבכללרעים

סילוקפיניצילום:אסתדקיויונתן

05
קדחההפניםעם
מצפהלאכברסובוליהושע

בארץ.מהתיאטראותדברלשום

מהמוותלאוגם

אסתרקיןיונתן

חללעצמו.מחייךסובוליהושעחלום",ליהיה"הלילה

מעירהמשפחהוראששולחןלידמשפחהויושבתקפהבביתשאנימתי

קמתי,פשוטואניריבאיזהביניהםומתחילאחרמשולחןלמישהומשהו

והטחתיפנימיפראאיזהממנייצאהתוקפן,אתותפסתיהתערבתי

זהכנראההתעוררתי.ואזתירגע׳׳תירגעוצעקתיושובשובבקיראותו

הכוללהירגע,צריךהכולשמסביבהתחושהמאוד.אותימטרידבאמת

רו־דוקרים,מכים,אנשיםשבההמהירותהזמן.כלהתפוצצותסףעל

ומקלליםהמשפטלביתכיפהעםמגיעיםואזמצפוןנקיפותבליצחים,

מענייןלאוכברקרה.זהבעתיד,שתבואסכנהלאכברזוהתקשורת.את

מערכותקריסתזוככה.סתםאוהכיבוש,בגללאוהחמסין,בגללזהאם

חברתית״.מבחינהמוחלטת

מאוד.פסימינשמעאתה

ובהתאפשתתהביתהבחזרהשעוסקרומןעלכרגעעובר"אני

ביצותהרוסה,יבשתחרבה,ארמהשלסוגלהיותהפךכשהביתשלה,

אנחנולאחרונה.ישראלכלפימרגישאניככהמחרש.ועולותשצצות

תח־היאזמןכמהיודעלאאניבבועונת.חייםאביב,תלבמרכזפה,

ליאיןבעניין.עושיםמהברורשלאהואנוראהכיוהדברמעמר,זיק

מנהיגיםאובהןלהיאחזיכולשאניאיראולוגיותחשיבהתבניותיותר

אותימשאירזהשני,מצדאבלקשה,זהעליהם.לסמוךיכולשאני

פוליטיתמבחינהביתחסרמרגישאנימחדש.ומעריךחושבהזמןכל

מרוסקהישראליוהשמאלהייתי,לאמעולםימיןהאחרונות.בשנים

ברק,אהודכמווחלקו,אינדיאנית.בזחילהימינהזוחלחלקולגמרי.

אולימפית״.בריצה

הספרי?שמואלשלד,הקולגהשלהמניפסטעלחשבתמה

להוכיחצריךאניפתאוםימינה.מהזחילההלקשזהחושב״אני

TS1$$לשןTS1$$לש־צריךבצה״לשירתשלאשמימזעזעהכיוהרעיוןפטריוט?שאני

אוופחותהאזרחותהלאומי,הביטוחאתההצבעה,זכותאתממנולול

מרחיקיותרזהמזעזע.זהבקושי.זהוגםלנשוםלולהרשותרקיותר

מליברמן״.לכת

מטרידהיהלאזהבצבאמשירותמשתמטהיהשלדהבןאפ

אותך?

שאיןוהבנהבחירהמתוךבצבאשירתיאניכיאותימטרידהיה״זה

TS1$$במןTS1$$במ־אבלככה.חושבעדייןואניבישראל,צבאשיהיהושצריךברירה

צריךלאהצבאכיאותםשחררהצבאהריהיום,המשתמטיםשלקרה

לאהצבאכילמה?קל.זההיוםלהשתחרר.מאורקשההיהבזמניאותם.

להםשישאנשיםעםלהתעסקלושווהלאכימקפידלאהואמקפיד.

היהיהלישאםברוראזהתנדבות.שלמצבכמעטזהנמוכה.מוטיבציה

לאאניולכןכאזרח.ולאשלוכאבאאבלאותי,מטרידהיהזהמשתמט

גםמהמשרת.שלאמישלבסיסיותאזרחבזכויותלפגועשצודקחושב

למס־מגיעכשהואמצפון.בעלאזרחשלחובההיאסרבנותשלפעמים





אופשעיםעושהשלושהמדינהקנה

לאכברשהואלמסקנהמגיעכשהוא^^

גבולותעלאלאהמרינה,גבולותעלשומר

שבשבילברוראבלוההתנחלויות.הכיבוש

שלאשם.להיותצריךכולקורםאתהלסרב,

בעדאניפציפיסט.לאאנינכון,לאאותיתבין

סלקטיבית״.סרבנות

יצוקה?עופרתמבצעגולדםטון?ודוח

שחיברהוהוועדהחוריםמלאהזה״הדוח

המלחמהישראל.נגדמוטהמראשהייתהאותו

הרבהשנעשתההכרחיתמלחמההייתהבעזה

שהש־האמצעיםמבחינתמאוחר.מדייותר

תמשו

$TS1$שהשתמשו$TS1$

$DN2$שהשתמשו$DN2$שםהייתילאיודע.לאאנישם,בהם

שמדינהייתכןלאאבללשפוט.קשהומבחוץ

פגזיםיירומיישוביהחלקשעלזה,אתתקבל

כשמפגיזיםהסיבה.מהמשנהלאקבוע.באופן

באמ־מלחמהמחזירואתהמלחמה,זאתאותך

צעים

$TS1$באמצעים$TS1$

$DN2$באמצעים$DN2$אומרוזהאבדות,פחותהכילךשיגרמו

מזה,חוץמרחוק.אש,והרבהאשלייצרהיום

אזו־לתוךלסגתחמאסאתהכריחלאאחדאף

רים

$TS1$אזורים$TS1$

$DN2$אזורים$DN2$.עללהסתעריכוליםהיוהםמאוכלסים

הש־הםפתוח.בשטחולהילחםהמערכתגדר

תמשו

$TS1$השתמשו$TS1$

$DN2$השתמשו$DN2$כשא־אזאנושי.כמגןשלהםבאזרחים

ני

$TS1$כשאני$TS1$

$DN2$כשאני$DN2$גדעוןידידיכמואנשיםשלמאמריםקורא

שישחושבאניאיתו.מסכיםלאלרובאנילוי,

מוכןלאשהואמחשבתיקיבעוןשלסוגלו

שאניאומראניזהבגללאותו.לבדוקאפילו

מצא־לאכיאידאולגית,מבחינהביתחסר

תי

$TS1$מצאתי$TS1$

$DN2$מצאתי$DN2$מרגיששאנירעיוןאומפלגהאומנהיג

אותי״.שמייצג

מרגישרושם,עושהסובול,

בשניםהלאומית.ברמהגםביתחסרמעט

עדייןשלוחדשיםשמחזותאףעלהאחרונות,

שמבחינתנדמהלפעם,מפעםבארץעולים

במחזאימדוברלאכברוהקהלהתיאטראות

עו־שלו.הבאהליצירהרוחבקוצרשמחכים

בדה

$TS1$עובדה$TS1$

$DN2$עובדה$DN2$שזוכההיחסרקעעלבמיוחדהבולטת

ספקללאנחשבהואשםבאירופה.סובוללו

עלמאודומחוזרהישראליםהמחזאיםלבכיר

התיאטרוני.הממסדידי

ניהל80ה־בשנותכך.היהתמידלאזה

בסרגדליהעםחיפהתיאטרוןאתסובול

פרחובתקופתםהמנכ״ל(,היהסמל)נעם

פולי־למחזאותכרוהיההצפוניהתיאטרון

טית

$TS1$פוליטית$TS1$

$DN2$פוליטית$DN2$אתכתבשסובולעדונשכנית.אמיצה

שכלל1988ב־ירושלים״״סינדרוםהמחזה

הדתיתהקיצוניותעלביותרחריפהביקורת

המחזהבישראל.פוליטייםמהלכיםהמניעה

גדולהציבוריתסערהעוררבקופות,נכשל

חיפהתיאטרוןשלהציבוריתלהנהלהוגרם

התפ־הואסובול.שלהתפטרותואתלדרוש

טר

$TS1$התפטר$TS1$

$DN2$התפטר$DN2$שהואתקופהשנים.לחמשהארץאתועזב

מרצון״.״גלותמכנה

אומר,הואגלות״,שלסוגבאמתהיה״זה

בהצ־הוצגושלימחזותנוח.היהגםזה״אבל

לחה

$TS1$בהצלחה$TS1$

$DN2$בהצלחה$DN2$עצמיאתומצאתיובארה״באירופהבכל

בארץ.לקידומםמאמץמקדישלאכמעט

בזה,צורךליהיהלאבחו״לההצלחהבגלל

חשק״.ליהיהלאשגםהיאהאמתאבל

השק?היהלאלמה

כמושמחזותהרגשתימנותק.הרגשתי״כי

בארץלקבלמוכניםלאלכתוברוצהשאני

לאאניבארץלקבלשמוכניםכמוושמחזות

הנפ־ההשקעהלכתוב.יכוללאאורוצה

שית

$TS1$הנפשית$TS1$

$DN2$הנפשית$DN2$גדו־הייתהירושלים׳ב׳סינררוםשלי

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$שאםמכרעת.נקודהשזווהרגשתימאור

גד־ועםאיתיאיתנו,ילךהתיאטרוןעולם

ליה

$TS1$גדליה$TS1$

$DN2$גדליה$DN2$,אנ־התיאטרון,שלהזההסוגעםבסר

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ומקוריתרציניתדרךפריצתפהנעשה

יהיהשזההשבנולאהישראלי.בתיאטרון

קו־התיאטרון,שאנשיקיווינואבלשלאגר.

ההצ־אתיעריכומנהלים,מבקרים,לגות,

הגמור.ההפךקרהשבה.החדשנותואתגה

אתהסףעלשקטלהבצורהבחומהנתקלנו

מו־כקשקושגורפת,כמעטבצורהההצגה,

וללעוגלשלולקל.הכיהדברהריוזהחלט.

פופוליסטית,פסילהזובאמנות.חדשלמשהו

אומראתהכיאליה,מצטרףתמידשהקהל

חרא׳.זהלהבין,מאמץתעשו׳אללאנשים

קרה,כשזהלהתאמץ.אוהביםלאהריואנשים

הצי־מההנהלההמוחלטהגיבוילחוסרנוסף

תירוץחיפשהשרקדאז,התיאטרוןשלבורית

ופולי־מדישמאלניםהיינוכיאותנו,להעיף

הרגשתילעזוב.החלטתילטעמם,מדיטיים

כאן״.לעשותמהלישאין

טעית,שאולילפעמיםחושבאתה

בתגובה?שהגזמת

בדיעבדאםהיוםלשפוטיכוללא״אני

להיותשהרצוןיורעאניאבללא,אוטעיתי

עדאצליקייםואחרשונהמתיאטרוןחלק

מחפשבארץהיוםהתיאטרוןרובהריהיום.

המלודר־הקטנות,המשפחתיותהדרמותאת

תיאטרוןמשתתפים,מעטעםהזעירות,מות

מזי־ולאנחמדותמעשיותשלוקטןבורגני

rtr

$1ST$יזמrtr$1ST$

$2ND$יזמrtr$2ND$תו־ולאהקייםהסדרעלמערערותשלא

קפות

$TS1$תוקפות$TS1$

$DN2$תוקפות$DN2$.כלום״

אזמפונק.םתםםובולבתגובה,לדיגידו

קורהזהדיל.ביגרעה,ביקורתעליובתבו

אזזהעטלהתמודדיבוללאהואלבולמ.

להגןבדיתאוריותוממציאובורחקטהוא

עצמו.על

הייתההבעיההבעיה.היולא״הביקורות

שר־בכיווןלעבודלהמשיךהיהאפשרשאי

התיאטרוןשלהציבוריתההנהלהאםצינו.

ירושלים׳׳סינדרוםאחרילנואומרתהייתה

TS1$$הצ/TS1$$הצ־הרבהלכםהיואבלנכשלתם,׳או־קיי,

$DN2$/הצ$DN2$אנחנולהיכשל,לכםמותראזבעבר,לחות

אבלנשאר.הייתיהסתםמןאתכם׳,מגבים

TS1$$לה/TS1$$לה־ההזדמנותאתוניצלובפינהלנוחיכוהם

$DN2$/לה$DN2$המקום׳״.את׳תפנוגיר

לאורמוזר,באןמהתיאטרוןשלךהריחוק

אתהשעליהםהנושאיםשרובהעובדה

אוישראליתבאקטואליהעוסקיםבותב

יהודית.בהיטטוריה

למנהלילקרוץאמורכביכולהנושא״כן.

מרחיקההכתיבהצורתאבלבארץ.תיאטרון

מגיש,אניעצמי.אתניתקתילאאניאותם.

חדשמהזהכללמדי,ומטופשתרבהבעקשות

ולרובאחדישראלילתיאטרוןלפחותשלי

סיכויהרבהשאיןיודעכשאניגםלכולם,

איזההופרבארץבתיאטרוןהריאותם.שיעלו

TS1$$המ/TS1$$המ־היאהמכירותמחלקתוכיוםבסיסיאיזון

$DN2$/המ$DN2$והמ־בתיאטרוןביותרוהחזקההגדולהחלקה$TS1$|והמ$TS1$

$DN2$|והמ$DN2$בנוסף,ביותר.הקטנההיאהאמנותיתהלקה

נוצרתלעולם,מתחלפיםלאכשהמנהלים

לוקחתשלאאמנותיתמבחינההחלדהאיזו

עליי״.לאגםדבר.שוםעלסיכונים

אותן?מעליבזה

כעוסמאודהייתילא.היוםיותר.״פעם

אניעבר.זהאבל׳סינדרום׳,שאחריבתקופה

אוהבלאאניבאירופה.נשארתישלאשמח

בש־באנגליה,במיוחדשם,שקורהמהאת $1ST$שבi$1ST$

$2ND$שבi$2ND$הביקורתעםמאודליקשההאחרונות.נים

לואץ׳בשקןישראל.נגדהאנגליהשמאלשל

TS1$$קו|TS1$$קו־להחריםמחליטמוחלטתובבורותהולך

$DN2$|קו$DN2$כשאיגודיםאוהוא,באשרישראלילנוע

TS1$$יש/TS1$$יש־אתמחרימיםואוניברסיטאותבריטיים

$DN2$/יש$DN2$,מש־גםבבדובדמאורלימפריעזהראל$TS1$/מש$TS1$

$DN2$/מש$DN2$תהיהשהתוצאהיודעאניכיאותי,עשע

TS1$$התןTS1$$הת־תהיההתוצאהרוצים.שהםממההפוכה

$i$1STהל$$1STלה־שמתנגדהישראליהקיצוניהימיןחזקות

$2ND$הלi$2ND$עודיתרסקהמרוסקהישראליוהשמאלסדר

לאנפשיהרבה,שםשחייתימשוםאולייותר.

$I$1STילופומסוק$$1STקוסמופולי־שאניחושבאנילאירופה.יוצאת

$2ND$ילופומסוקI$2ND$רבה״.במידהטי

לאבישראל,בביתמרגישלאאתהאז

שוםבעצםאיזבאירופה,בביתמרגיש

בבית.אתהשבומקום

בסדר״.זהעםחיאניאבל״נכון.

שסובולנראהאכןכללי,באופן

המלוןביתשלללובינכנסכשהואבסדר.

הראשונהפגישתנומתקיימתשבוהווינאי

אביביהתלהקפהלביתנכנסכשהואוגם

והשלישיתהשנייההפגישותמתקיימותשבו

סובולהמקריםבכלהבדל.כמעטאיןשלנו

TS1$$וחב|TS1$$וחב־מעריציםרבים,מכריםפניעליחלוף

$DN2$|וחב$DN2$,ביקורתאהד,עםמבודהציטוטיחליףרים

בצרפתיתביידיש,בגרמנית,אחר,עםחברית

משועשעחיוךועםבנימוסתמידבעברית,או

פההואעכשיוהלבן.הזקןעטויותפניועל

מפעלשללסוגשהפכההצגה״אלמה״,עם

משיתוףשהתחילהההצגה,בשבילו.חיים

פאולוסהאוסטריהבמאילביןבינופעולה

ומאזשנה14לפניבווינהבפסטיבלמנקר

ממשלתשלבמימוןקיץבכלמחדשעולה

סיפורהאתמגוללתוינה,ועירייתאוסטריה

TS1$$ומיט!TS1$$ומיט־לבהשדרךאישהמאהלר,אלמהשל

$DN2$!ומיט$DN2$הח־הרוחומאנשימהאמניםרביםעברותה$TS1$!הח$TS1$

$DN2$!הח$DN2$סיפורהאתובאמצעותהתקופתה,שלשובים

TS1$$ובתחי!TS1$$ובתחי־19ה־המאהבסוףכולהאירופהשל

$DN2$!ובתחי$DN2$עצוםפרויקטהיאההצגה20ה־המאהלת

וארוחתמשקאותשלהגשהשכוללתממדים

TS1$$במק/TS1$$במק־מתרחשותהסצנותלקהל.שלמהערב

$DN2$/במק$DN2$להסתובבחופשיכשהלהלרביםבחלליםביל



מו־בתוךמוצגתההצגהבירושליםביניהן.

המיקוםסובולולדבריהמחתרותאסיריזיאון

בהצגה.מהותישינוייוצרהמיוחד

בארכיטקטו־סוהר.ביתהיההזה״המקום

ברובכמוומערב,מזרחמתמזגיםשלורה

מרי־ברובכמותרצה,אםואולי,ירושלים

שלבהימצאותםהואנוסףהבדלישראל.נת

הקא־עםשהתערבבוהישראליםהשחקנים

מזגאיזהמביאיםהישראליםהאירופי.סט

להצ־מתאיםשלדעתייותר,סועראחר.

וחז־לחמהיותר,ליצריתאותהוהופךגה

כמובן.הקהל,היאהגדולההחידהאבלקה.

יתע־הקהלאםשלו.בהתנהגותתלויהכול

הכולאזמאמץלהשקיעמוכןיהיהולאצל

ופעילמעונייןמעורב,יהיההקהלאםייפול.

תתרומם״.ההצגהאז

ואופנתיים,כחוליםגיינסבמכנסי

סו־לבן,זקןאותוועםצמודהשחורהבחולצה

חגגהואזאת,בכלבגילו.כללנראהלאבול

מתייחסהואהזהלנתוןגםאבלהחורש,70

״בגילמשועשעת.שכלתניתקרירותבאותה

מלפ־מאשרמאחוריךיותרשישספקאין70

לאלומדאתהבסדר.זה״אבלמחייך,הואניך",

מתפל,עיקרלהפרידשטויות,עלזמןלבזבז

אתמשנהגםזהלתפלויות.זמןאיןכברכי

דעתני,פחותיותר,רגישנעשיתיהכתיבה,

יתרונות״.יששלזקנהכךנחרץ.פחות

אותך?מעסיקהמוות

יותראותיהעסיקשהואלהגידחייב״אני

אמרשפינוזההיום.מאשר30ל־20גילבין

בזהישהמוות.עלחושבלאחופשישאדם

התפיסהליכולתמעברהואהמוותמשהו.

אתאיסטאניבו.לעסוקטעםאיןולכןשלנו

שלאובוודאיבכלוםמאמיןלאמוחלט,

לנ־קשהיהיהאחדיוםאזהנפש.בהישארות

יהיהלאואזתיפלטאחרונהנשימהואזשום

עלדאגות.יהיולאגםאזכלום.פשוטכלום.

פה׳.לא׳אנישיכתבו:רוצהאנישליהמצבה

לאהמוות.כלפיכלוםלהרגישיכוללאאני

מהמילואיםחברלימתאחרים.שלולאשלי

אתרואהממשאתהבכבד,נורההואבידיים,

עללהשתוללמפסיקהואהמעבר,שלהרגע

איננו״.פשוטאדםוהבןהמיטה

עונהואתהרגשיהשאלהשואלאני

אתהשפינוזה.עלאינטלקטואליתתשובה

מכונניםברגעימפהתהיהשלאעצבחשלא

נכדיד?ילדיהבחיי

באמתאניאבלמאוד,אותםאוהבאני״לא.

כמההומור.שלשאלהזואוליבזה.עוסקלא

נוטהאתהכמהועדבהיירמקוםתופסההומור

לה־להיתפסנוטהלאאנישחורות.למרות

בוחרדברים.עםמשליםאניכאלה.רוחלכי

לדי־להיכנסולארציונליתבצורהלהסתכל

טעם״.בהםשאיןהאלהכאונות

״קולותשלד,במחזהדיכאונות,אגב

הקאמרי,בתיאטרוןמזמןלאשעלהבלילה״,

שלהנפשיתההתמוטטותאתמתאראתה

למות.הרצוןשלו,הדיכאוןאתאביך.

שלוקהאבבמחיצתשהחייבלהיותיבול

מוגלהריםלדגרמועליך,השפיעובדיכאון

רגשיות?חומותשל

וג־מאודחזקאישהיהאביכן.״בהחלט

היואבלמנטלית,וגםפיזיתגםמאור,רול

במהלךקשותנפשיותהתמוטטויותכמהלו

מותוערהתאוששלאהואמהאחרונהחייו.

ספקליאיןבלילה׳.ב׳קולותכתבתיועליה

שלבעיצובלשינויגרמהשלושההתמוטטות

עלשאיןהבנתימאודמוקרםבגילאישיותי.

עלולאשבשמיםאבינועללאלסמוך.מי

ואנילבד.שאניהבנתיהאדמה.עלשפהאבינו

היום״.עדומתמידמאזהזההלבדאתמרגיש

גםמומךלאאתהאשתך,שלד,הילדים

עליהם?

אחד.אףעלסומרלאאנישלי״בתחושה

פחדעלקודםשאלתעליהם.לאאפילו

פוחדאנימהמוות.פוחדלאאניממוות,

אנ־עלולהיסמרלסמורבזקנתישאצטרר

אחרים״.שים

אדםבמוך.אדםעםלחיותקשהבטח

אחד.אחעלסומךשלאלבד,מרגיששתמיד

בבעל?כאבא,לדעתך,עליךהשפיעזה

חייבמהלריודע.אתהמצחיק,זה״אולי.

כהורה.כבמאי,כמורה,עליי,סמכואנשים

אניכידווקאמהרקצתליהיהתמידזה

דווקאאניכהורה,אחרים.עלסומרלא

לילדיםנתתיהזאתהתכונהשבגללחושב

שצ־התפיסהמתורחופשהרבהתמידשלי

מסוימיםבמובניםבעולם.לבדלהסתדרריר

לאאנישלי.הזאתהתכונהעתר,דווקאזה

נפגעלאאניולכןלכלוםאחדמאףמצפה

מחזהדוחהכשתיאטרוןדבר.משוםאנושות

במיוחדמחזאיםשישיודעאנילדוגמה,שלי

מאודיכוליםשהיושליובוותקשליבמעמד

לאאניכללי,באופןלא.אנימזה.להיפגע

נפגעבקלות״.
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