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להרשים.מכדימדי,מןעטזמןנמשכת
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לשקר.מתכןןןאינןמהעדים

לחו,כמותנועותיךאתתתאם"האלימות
תקפיאככפורוהאומה,

המחשבה".זרםאת

מנורגיוראמאת

דיקרמןאמיראיור:

צדקןספק,בלי

העתיקים,היןןנים

שאסרןשעה

גביעלןרצחאלימןתשלסצינןתחמןרבאיסןר

מןפיעהיההנרצח ,הצןפיםלעיניהבימה,
מעיןגביעלמתמןטלמעשה,לאחרלעיניהם

מאחדמגלגליםשהיןמסתןבבת,בימה
מעשהעצםהבימה.שבקירהפתחיםמשלןשת

בדמיןנן-הקהלבפנישלאהתבצעהאלימןת

כיבימתית-אסתטית,מבחינהצדקןהםבלב.ד
הסיבהכיאםהריאליזם.עלעדיףהדמיןן

היןןניתבטרגדיההאלימןתלאיסןרהממשית

אלאבימתית,תןעלתשלמסיבןתלאנבע

שלבאסתטיקהלעסןקדתיים.מטעמים
העיתןניםבהםבימיםהבימתיתהאלימןת
ןעלןסכינים,רצחשלבחדשןתמלאים

כמעטבכךישהדם,זורםהראשוניםעמודיהם

בארץרקאןלישני,מצדאבלציניות.שלמידה
ואכזרית,ממשיתאלימותהיודעתכארצנו,

כאמצעיהאלימותאתלראותייתכןיום-יומית,
הנכונןת.בפרןפורציותבימתי
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אודן)ן.ה.(המשורר

באלומות".פניואתבהקדומנולו"חטאנו
אי)מערכה(ייהמלטיי,

נשפכיםומעייםדםלראותוהמשיכההסקרנות
שלבציןרןכברמאו.דעתיקההיאהבימהעל

המתאר ,) JEAN FOQUET (פוקהזיאן

אודותעלמימי-הבייניםבימתיתמיסטריה
האשהנצליתאפולוניה,שלהקדןשיםמות

הבמאי,לרגליממשיימאנגל"גביעלהמסכנה
במקלןמןרהספך-הבימוי,אתבידוהמחזיק
לעשות.מהלשחקניםהשניהשבידומנצחים

עלבאנדירןתלעיתיםרקהמציצנןתייצר

עלדוןקאסיפןקן

הנאטןרליזם.ידי

הכל,ככלןת

 " GRANDה-בפריז,תיאטרןןאותןדווקא
" GUIGNOL , כריתתשלבסצינןתשהתמחה

היהלאזוועות,ושארראשיםעריפתאיברים,
אוחלחלהלעןררהאכזרייםמחזותיןבידי

הממשייםהענוייםכיגיחןך.רקאלארחמים,
הפכורקשלןהבימתייםהטריקיםוכלכךכל
לגרוטסקה.האלימןתאת

רחמיםבצןפהלעוררביקשןהעתיקיםהיןןנים

הטהרןתלאותהלהגיעמנתעלןחלחלה,

העקיפה.בדרךובחרןקאתארסיס,הקרןיה

-19ההמאהבסןףהתיאטרוןשלהנאטןרליזם
מרתיעהי.'יידןגמאאפילושימשלא

האלימןתשלהמוסרייםמההבטיםנתעלםאם

בלבד,הטכני-משחקיבצדןנתרכזהבימתית
שכלכפיכל,קןדםקשיים.וכמהבכמהניתקל

גביעלהאלימןתיןדע,מיןמןאמן-בימה

התוקףלאהקןרבן.עלבעיקרמןטלתהבימה
האלים,המעשהאתלשחקחייבהנתקףאלא
ןלאהתגןבהכימשכנע.להיןתאמןרזהאם

שלהאמיתיהרןשםאתהיוצרתהיאהתקיפה
התגןבהמידתידיעלרקכיאלימה.אכזריןת,

המכה.עןצמתעללמדיםאנן

לכלהקןרבןאתהמשליכהפשןטה,דחיפה
ןמסכנתביותראלימהנראיתהבימה,רןחב

בבטןבאגרןףאמיתיתשמכהבעןדחיים,

לכמההשחקןאתלשתקהיןתר,לכלעשןיה,

הכאבבעןצמתיחוששהצופהמבלישניןת,

המצןיתיאטרןן-המחןל,

אמצעיםלרשןתןישבאירןפה,פריחתןבשיא
הדראמטיהתיאטרןןשלמזהיןתרטןבים

כל,קןדםבימתית.באלימןתבשימןשהמילןלי
בהיןתןשנית,מהןתן.בעצםגןפנישהןאמשןם

הןאהריאליסטי,העלילתימהקןמשןחרר
אןתנןעהעלבחזרןתלהשתמשמרבה

כמןממשמחןל,כלשלימים.משפטי-תנןעה

עלבחזרהרבשימןשעןשההמןסיקה,
רבה,במהירןתמתרחשהכלכיאלמנטים,

לאהרןשםשלישית,אןשניהראיהןללא
המאזין.אןהצןפהבתןדעתייחרט

פינהשלהמעןלןתמיצירןתיהבאחתלמשל,
זעירהסצינהיש ,) 1978 (מילרייייקפהבאןש,

ןמעןררתנשכחתלבלתיההןפכתאלימןת,של
שןבחןזרתשהיאכ,ךבשלדןןקאאמפאתיה

דןחףמסןייםברגעבלהןת.חלןםכמןןשןב,

היאקיר-עץ.אלהרקדניןתאחתאתגבר
הןדףהןאןשובמטבע.באותןלומחזירה

שאינהשהדחיפה,עדחלילה,ןחןזראןתה,

לסיןט.הןפכתלכשעצמה,במיןחדאלימה
מתעןררןשןב,שןבלמעשהעדיםהיןתנןמשןם

האלימןת,המשךאתלמנןעהרצןןבנן

ההדדית.ההתאכזרןתמעגלאתלהפסיק

המטרההיאכצןפים,שלנן,האינאןנןתאימת
באןש.הכןריאןגראפיתשלהאמיתית

לרןבהםהתיאטרןןבימתעלעינןייםגם
בלתילהראןתנןטההמעשהעצםאכזבה.
קיימתלזעזע.מכדימהרחןלףןהןאמרשים,
חקירהבימןישלידןעההיסטןריתדןגמה
במחזהזאת.המדגימהעינןיים,מלןןה

הגיבןר,נחקרגןצי)(מאתטןרנדןטייייהנסיכה



להוציאכדיכריונים,שלושהידיעלחאלאף,
תלמידו-ואכטנגוכיכגניחשוכה.ידיעהמפיו
שקידם ,ייהדיכוק"וכמאיסטאניסלכסקישל
הגדולמורושלהפסיכולוגייאליזםרהאת

ייריאליזםסגנונואתוכינההדמיוןלכיוון
 ,עינוייםשלזוסצינהשכייםשעה- "פנטסטי

נראולאהקלגסיםמאמציכימרוצה,היהלא
 .דייםמרשימים

והורההחזרהאתהפסיקהואפעםככל

כמוחושיצוץעדולנוח,רגעלשכתלמענים

כיפעמים,כמהחזרזה .חדשכימוירעיון

תפס,לפתע .מרוצההיהלאואכטנגוכ

האמצעיהםאלההפסקותשדווקא
קורכנם,עלשהתנפלואחרישכיקש!

יממאמצלפוש ,לרגעישכוהחוקרים

לאשהתעייפו,אלההם .שלהםהעינויים
 ,לעכודה""ושכושוכקמוהםואז .קורכנם

אתשיצרהואהזהוהמקצכחלילה,וחוזר

האכזרית.האלימותשלהתחושה

הנאטוראליסטיתהישירה,הגישה
 .נכשלתתמידכמעטכימתיתלאלימות

לכשעצמוהמצוייןכריטיכסרט ,למשל

" IF ", שמרני,כריטיכית-ספרכחייהעוסק

(מילה " Public School "שמכונהמה
דווקאהפאראדוקסכדרךמהציינת

שכמרכזהתלמידפרטי),כית-ספר

המצלמהלעיניכמלקות.נענשלהיהעל
והחזרןסוס-התעמלות,מעלמתכופףהוא

זההכוח.כמלאאחוריועלושוכשוכיורד
עםלהזדהותכמקוםאכללכשעצמו,נורא
צפיהתוךלהרהרהתחלתי ,ןרכוהק

אתלספוגמהשחקןמנעואיךכסרט,
האכזרי.העונש

נראההשחקןאוהרקדןשאםמשום

מתחילהצופה ,ממשיתפיזיתכסכנהכמצוי

הדמותשלולאהאומןשללשלומולדאוג
לדוגמאעדהייתימגלם.שהואהכימתית,

העקיפההדרךעדיפותעלשהעידה ,נתימצוי
כימתית.ואכזריותאלימותככימויהישירה,על

מאודמענייןפורטוגזיתיאטרוןשלכהצגתו
עלצפרדעמשפדיםכהסצינה,ישסכון,יכל

תקועכומזוויע,רגעאחריגכוה.עץעמוד

עלהצפרדעאתהמגלם ,הצעירהשחקן
השחקןשלכגורלומשתתףשאניחשתיהעמו,ד

שהואלצפרדעככיכולשקורהכמהלא-
הרהרתיכעצמי,כמאי(וכהיותימגלם.

מהסכלהתעלמותתוךהכיצוע,שלכטכניקה
שלכסצינהכ,ךאחראכל .המתואר)

היהלמותהעומדהפרכהים,רמלחמת-שוו
פשוטה,עגלת-כלוכגכיעלשחקןפשוט

אלימותכלללארגשתומהיתההטרגדיה
כמקוםאזנמצאהשהאלימותמשוםממשית.

 .הצופהשלכדמיונו-לפעולאמורהשהיא

למשהוכימתיתאלימותלהפוךמאודקל
כ"סרטישקורהכפי ,נחשככלתיטריוויאלי,

שגנגסטריםשעה .למיניהםומערכוניםלה"ופע
שנמצאכמישהןפוגעיםאוזהאתזהמחסלים

מאכדהריאליזםכמקרה,הרצחכזירת

לטקס.ונעשהמשמעות

המוסריתוהכוונהשהמוסרלומר,חוששאני

לדוןכאיםשאנושעהמכריע,מרכיכמהווים

מוסרכימתית.אלימותשלהאסתטיכצד

לדיוןאותנולהכניסעלולזהאסתטי?כמרכיכ
המוסרייי-המידותולתורתלפילוסופיההשייך
ולסכך-מכוער"מוסריהכלתייפה,הוא

אותנו.

למעןלהם,אסוררכיםשילדיםמוסכמה,זו
אלימותשלסצינותלראותהנפשי,שלומם

המרקעכפינתשמופיעפעםככלכטלוויזיה.
פסועליהםוילדהילדשלהזעירהסמל

להיותשעומדתהוריםהמזהיראלכסוני,

עלתוההאניאכזרית,סצינהמוקרנת

זה,סמלדיןפיעלכי ,זהכמעשההתמימות
סרטכלכתחילתמוקרןלהיותהיהיאמור

רקהרי .דווקאלילדיםכתכניתכמעט,מצוייר
אוכני-אדםהמצויירים,כסרטיםשם,

הכדלאיןההזדהות(ולצורךכעלי-חיים
אותם,מגהץמככשלקציצות,נקצציםכיניהם),

מוכנסיםנמרים,אוזאכיםידיעלנטרפיםהם
כמשהומרהימהכתךירות ,יו.כגד-מזון i;ע..לI;כ,

האכזרי;ן:פעולה. ,;Vitl; ג'ל~).ן .ו;:(אליומוכן
תכניותלעומת-;דליסמ~iוקוא-i;1 :כיו-רור

 ...' ,~הילדיונ. ,

מכירישאנכיותרהאכזריהתיאטרון ,כאמת

שלהמסורתיתיאטרון-הכוכותאלאאינו
אתאוהליצןאתהמכההפטישכוהירי,ד
הםהרוצחתוהסכיןהשוטרשלהמקלאישתו,

אניכו.כיותרוהנפוציםהמסורתייםהאכיזרים

כיותרהקפדןהצנזורשאפילוככ,ךמפקפק

אכזריותו.כשלכזהתיאטרון-כוכותיאסור

אלאאינוהמסורתיתיאטרון-הכוכותלמעשה,

אינושכוהדיאלוגכי ,"אכזריותשלייכאלט
והתנועההפיזיתהפעולהלעומתמשמעותי

שכו.

קורבנם,עלשהתנפלואחרן
ממאמצןלפושלרגע,שבו Iם Iהחוקר

שובקמוהםואזשלהם.ם IIנו Iהע
לה, Iחל"לעבודה",וחוזרושבו

אתצר Iשהואהזהוהמקצב

ת Iהאגזרמות Iהאלשלהתחושה

כתיאטרוןכיותרהנפוציםהמושגיםאחד

כדירקרוכפיעלהמשמשמושג-המודרני

ייתיאטרווהוא-התמימיםאתלהטעות

 Antonin (ארטואנטוניושטכעהאכזריות",
Artaud (. ארטודיכראודותיהעלהאכזריותכי

סרטיפיזית.לאלימותדווקאמתיחסתאינו

שלהקוטכיהיפוכוהםמערכוניםאוגנגסטרים

הצופהאתמותירשםהנשפךהדםכלזה.מושג
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