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ָמה, נוכחות הנעדר וקווי המגוז של חנוך לוין  חוּצּבָ
//     פרופ׳ שמעון לוי

}*{

המחזאי, הבמאי, המשורר והסופר חנוך לוין )1943–1999( נחשב לגדול המחזאים של 

ישראל, ובאותה נשימה לאחת הדמויות השנואות והשנויות ביותר במחלוקת בחברה 

־הישראלית. לוין היה מבקר נוקב, מוקצן, לועג – לתרבות הישראלית, לפוליטיקה, למסו

רת, לאדם ולמשמעות חיי האדם בכלל. 

במסה זו מתחקה פרופ’ שמעון לוי אחר מה שלוין מותיר מחוץ לבמה – החוצבמה – 

מושג הכולל את אפיון המרחב הפיזי-גאוגרפי הסובב את הבמה ואת כל אותם היבטים 

– מילוליים, מטאפיזיים – שנוכחים-נפקדים במחזה. לוי מציע – בהמשך ובעיבוד מסוים 

למסותיו שעסקו בדמות האלוהים של לוין )“קווים לדמותו של אלוהים” באתר אלכסון; 

ובמבוא שכתב לספר חנוך לוין: האיש עם המיתוס באמצע( – קריאה מחודשת של מה 

שלא נוכח על הבמה במחזות, ומשרטט בצורה עדינה אך תקיפה את האופן שבו מצביע 

־לוין על ה”ֵמֵעֶבר”. בבוטות, בלעג, בסילוק הרכיב האנושי או בהעצמה שלו – לוין מתג

לה כצאצא מודרני של הרבי מקוצק, כפי שאכן היה מצד משפחתו.

פרופ’ שמעון לוי לימד בחוג לתאטרון באוניברסיטת תל אביב והיה ראש החוג. פרסם 

בנושאי  וגרמנית  אנגלית  בעברית,  רשימות  ומאות  מאמרים  עשרות  ספרים,  כעשרה 

תאטרון. תרגם כמאה וארבעים מחזות לתאטרון, וממשיך לביים בארץ ומחוצה לה. 

שאותו אין  תחום  קיים  במה  כל  סביב  הרי  והאירועים,  המשחק  אזור  היא  התאטרון  במת  אם 
רואים. זהו התחום שממנו הבמה מופעלת: ממנו באים השחקנים בזמן ההצגה ולשם הם חוזרים. 
משם ולשם מוסטים חלקי תפאורה ואבזרים. שם מצויים המתלים ומשם עולים קולות וצלילים 

־המלווים את המתרחש על הבמה. תיחומו המדויק של האזור הזה, אופיו, תפקידיו ודרכי הפע
לתו נקבעים הן על פי צרכיה הייחודיים של ההצגה והן על פי יכולותיו הטכניות של התאטרון. 
הדיון להלן מתמקד בהיבט זה שלא זכה לתשומת לב מספקת, והוא המשלים ההכרחי של ה"יש" 

הבימתי – החוצבמה. 
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חוצבמה איננו מושג־דימוי טכני בלבד. מימושו המילולי והחזותי חשוב, ועולה בקנה אחד עם 
המשמעויות האומנותיות והאידאולוגיות, הפסיכולוגיות והפוליטיות של ההצגה; החוצבמה הוא 
מרכיב יסודי בתאטרון. הוא הריק המסוים האופף כל במה, האין הייחודי של כל הצגה. הוא מזין 
את ההצגה כשליה את העובר, מהווה ריפוד בין ההצגה לבין המציאות, שממנה הוא שואב ואליו 

ההצגה מכוונת. 

החוצבמה אינו רק פיזי-גאוגרפי; הוא כולל גם את עולמם הפנימי של השחקנים, את מה שלא 
־עולה ולא נאמר על הבמה, את החבוי. החוצבמה הוא ישות המרחפת כהילה שחורה מעל, מאחו

רי, מתחת לכל הצגה ובכל פעם אחרת. הוא כפיל, צל צמוד, שלעולם אינו נפרד מאירועי ה"יש" 
הבימתי. חנוך לוין השתמש בחוצבמה הן כמחזאי והן כמעצב הבמה, כבמאי של הצגותיו. לוין 
ביים אך ורק מחזות שהוא עצמו כתב. במילים אחרות: הוא כותב ומביים אך ורק את היש ואת 

האין של עולמו שלו. 

־בדברים הבאים אתייחס לשלוש הסוגות הדרמטיות העיקריות שלוין כתב: הסאטירות, הקומ
דיות והטרגדיות, מבחינת אפיוני החוצבמה. אדון באופני מימוש המושג־דימוי הזה, חוצבמה, 
דרך המכוונות העצמית המטא־תאטרונית ובאמצעות השימוש החזותי בקווי המגוז בתפאורה. 

־קווי "אופק" אלה מחברים-מפרידים בין מה שנמצא על הבמה לבין מה שמצדדיה, מעליה ומת
חתיה. בשני כלי הבעה תאטרוניים אלה המחזאי מסמן מה איננו מראה ומשמיע. 

החוצבמה הוא ריפוד אוסמוטי, שאיננו מתפקד רק כמיסוך בין התאטרון לבין המציאות, שממנה 
־בסופו של דבר הוא שואב את אופני ההבעה שלו, אלא כתיווך דו־צדדי הכרחי בין הדרמה הכתו

בה לבין התאטרון המוצג, בין הסוגה לבין הממצע וכן בין הממצע לבין הקהל. החוצבמה מרחיב 
את גבולות התאטרון בתוך שימוש ב"ַאין" המיוחד לו. חשוב לא פחות ממה שנבחר להראות על 
הבמה הוא כל מה שנבחר להישאר בחוץ, מה שממילא מאפיין את ממצע התאטרון. חלל ההצגה 
הייחודי מעצב לא רק את ה"יש" הבימתי אלא חותך משהו מה"אין", מנקודת הראות של אותה 

־במה עצמה, ומעצב גם אותו, שואב ממנו, תורם לו ומתייחס אליו ביודעין ובמישרין ואף אינ
טואיטיבית ובעקיפין.

בדומה ליצירותיהם של אומנים גדולים, גם אצל לוין ניכר היטב העיסוק האינטנסיבי המתמשך, 
לאורך כשישים מחזות, ב"ֵמֵעֶבר" – הן כהכרה בתכונותיה של הבמה, שאיננה מסוגלת אלא לייצג 

־חלק זעיר מהעולם הסובב אותה )פנימי או חיצוני( וממילא החוצבמה שלה עצום ורב; גם מב
חינת סוגי ה"מֵעֶבר" שבתאטרון. לוין מעצב בטקסט הדיאלוגי ובהוראות הבימוי שלו לתאורה, 

לעו המופנים  ופוליטית,  ריאליסטית־חברתית  זיקה  בעלי  חוֵצי־במה  ולתפאורה,  ־לתלבושות 
לם שמחוץ לאולם )בעיקר בסאטירות ובקברטים המוקדמים(; בגישה שאיננה רק פיזית, אלא 
גם פסיכולוגית וקיומית, המופנית פנימה אל נפשות גיבוריו ובהחלט גם לגופיהם ולגופותיהם 
)בעיקר בקומדיות, ואף בטרגדיות המכונות בחלקן גם מחזות מיתולוגיים(; מתוך עמדה שהיא 
לעיתים רליגיוזית, המופנית החוצה ומחפשת משמעות, אולי אלוהית, לעיתים רוחנית – בדרכו 

הספקנית, האירונית אך החומלת להפליא. 
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החוצבמה המובהק אצל לוין הוא המוות, הוודאות היחידה בחיינו, ה"מֵעֶבר" הגדול. לוין הכיר 
וביטא את האימה מפני הסוף עוד בבחרותו, ולא רק כשידע על מחלתו ועל מותו הקרב וכעס 
מאוד. מחלה, גסיסה ומוות – לפחות כמעט מוות – עשויים לסמן את משמעות החיים בדיעבד; 

־כך אצל כמה מגיבוריו הדהויים של לוין. הוא מראה מוות המתרחש תכופות על הבמה – ובחו
צבמה. הּבורות, החורים והקברים הם מרחבים חוצבמתיים הנמצאים לרוב במחזותיו, חללים על 

במותיו. 

גם שמות המחזות של לוין הם מצבות של ממש, עדויות לתוכנם המוותני ולסמיכותם למוות: 
הלוויה חורפית, הוצאה להורג, ייסורי איוב, הנשים האבודות מטרויה, כולם רוצים לחיות, מלאכת 
החיים, פעורי פה, כריתת ראש, האיש עם הסכין באמצע, חרד ומבוהל, ההולכים בחושך, רצח, 
מתאבל ללא קץ, עווית והתפתלות, אשכבה. השמות מאירים היטב מוטיב דומיננטי בפואטיקה 

של לוין, שרוב מחזותיו הם וריאציות על מיתה לאין קץ. 

איך בדיוק מתים בכל מחזה ומחזה של לוין הוא נושא לעיון נפרד. בינתיים נבחין בין שני סוגי 
סולומון גריפ )1969(, גיבור מחזהו הראשון של  מיתה: הסתמית וזו המעוררת פליאה טמירה. 
לוין, מת בתמונה שלפני האחרונה, ומגשים בלית ברירה את שנגזר עליו מלידתו. יהושע של לוין 
רואה במות אחיו סולומון "עלבון". מותו הסתמי של חפץ )1972( "גובל בסבלנות" של פוגרה, 
צ'רכס,  )1974( מופיע  גבול לסבלנות שלי"(.1 בשיץ  איזה  יש  כי, באמת,  )"ודי!  אותו  שרצחה 
אחד המתים היותר־פוליטיים של לוין, מתחת לשולחן האוכל שכה אהב בחייו )"מתים לא באים 
לאנשים בזמן ארוחת ערב. למתים יש שעות קבלה בחלומות" מעירה לו צשה(, ומגויס לשירות 
מילואים בהתחבטות אנטי־מלחמתית. עתה השולחן הופך לקברו: "כל הבית מלא מתים... ויש 
גם מלאי של מתים לשנה הבאה".2 מוטקה, באורזי מזוודות )1983(, אומר בהספד על הניה את 
אחד המשפטים הרציניים: "את הדבר האמתי שיש לנו להגיד אנחנו לא אומרים...",3 ומותיר את 

הדבר הלא אמור מחוץ לבמה.

לעומת מיתות אלה, סתמיות ופוליטיות, הליצן הפתטי מסיים את ייסורי איוב )1979( רגע לפני 
מותו של איוב המעוצב כצליבתו של ישוע הנוצרי, בשורות קיומיות-רוחניות שהן דוגמה עדינה 

־לסוד החוצבמתי שהמוות צופן: "עכשיו רק הוא לבד, לבד, עטוף כמו כהן גדול / בכותונת הפשו
טה של סוד מותו, אשר בבוא היום, איש בתורו, / גם אנו נתעטף בה".4 

באשכבה )1998( נגמר המחזה במות הזקן ובמילים "היה זה אותו עניין... שעליו כבר לא אוכל 
לומר דבר...".5 הנה חוצבמה הנוגע במילים באותו דבר אמיתי, במה שאי אפשר לבטאו. 
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בסאטירות הפוליטיות, בעיקר בראשית דרכו בתאטרון, החוצבמה של לוין הוא חברתי-פוליטי. 
הוא תוקף את אושיות הזהות הישראלית – שואה, ערבים, דתיות צבועה, מזויפת ובלתי מוסרית, 

־לאומנות גואה, גזענות, דיכוי וכיבוש, ניצול עניים, טמטום וגסות ושאר מרעין־בישין. מטרה בו
לטת לאותה התקפה היא דמות האל, לכאורה ה-דמות החוצבמתית, שאותה לוין גורר באלימות 
אל הבמה בהיפוך סאטירי של שוחט מיומן. לא את האל עצמו תוקף המחזאי, אלא את ניצולו 

המחפיר בידי לאומנים ודתיים. 

בהעקידה )1969( יצחק תוקף את אביו בגלל צייתנותו לאלוהים, שאברהם רואה עצמו כשליחו. 
"הרי אתה רק שליח של אלוהים, לא? וכשאלוהים אומר לך לשחוט את הבן שלך כמו כלב אתה 
הצו  את  המעדיף  אברהם  אלא  זו,  ביצירה  מובלט  אינו  עצמו  אלוהים  ולשחוט".6  לרוץ  מוכרח 
האלוהי על צו המוסר האנושי והרגש הטבעי. להתוודעות סרקסטית מגיע אברהם, בכל זאת, 
בסיום: "מה יהיה אם אבות אחרים יצטרכו לשחוט את הבנים שלהם, מה יציל אותם?".7 יצחק, 

־נציג ספקנותו האירונית של לוין, מציין: "תמיד יכול לבוא הקול מן השמיים", ובתאטרון – מה
חוצבמה. 

ר  ֲאֶשׁ ֱאלֶֹהיָך,  "ָאֹנִכי ה'  שלושת הדיברות הראשונים בעשרת הדיברות שבמקרא עוסקים באל: 
מּוָנה... לֹא  ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְתּ ָני. ֹלא ַתֲעֶשׂ הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים... ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָפּ
ְוא".8 לוין מבטל את הדיבר הראשון והשני בגלל צורכי ביטחון, ואת  ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלָשּׁ א ֶאת ֵשׁ ׂ ִתָשּ
השלישי – כמעשה מובן של "אנשי חיל רעננים, טובי קומה ועזי פנים, במדינה במצור".9 שלושת 
הביטולים אבסורדיים, כמובן, ומייחסים ציניות מוחלטת למאמיני האל העולים להר סיני, "בו 

קיבלנו את דבר אדוני", בעוד הם עצמם מפירים בוטים של דבר האל. 

)1969( מודגש הפער בין ההבטחה האלוהית  באני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם 
החוצבמתית לבין הגשמתה הציונית־דתית־לאומית־פוליטית בכיבוש ובמלחמות. החייל בשיר 
מסרב לראות את עצמו כמו חול, דימוי שהוא מחמאה מקראית ּוְמֵארה אנושית, החפצה קיצונית 

של בני אדם. ושוב מהפך לוין את המשמעות החיובית המקורית של המטפורה המקראית: 

הנה הארץ השלמה אשר הבטיח אלוהים לאברהם,
לו ולזרעו אשר יהיה כחול אשר על שפת הים:

אבל אני אינני חול אשר על שפת הים,
ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם.10

להב עשת בהפטריוט )1982( הוא חלאה ממש, שטן מרושע ומתועב, פרודיה פרועה הנשענת 
על מיתוס מלאך האור המורד ֵהילל בן שחר )לוציפר במסורת הנוצרית(, שאלוהים במערכון הזה 
אינו מצליח להכניע ולגרש. גם כאן לוין, אומנם אתאיסט, מגן על האל מפני מאמיניו. הוא מצר־
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לכאורה על אוזלת ידו המכזיבה של הכוח העליון, אך גם טורח להטיח באותו אל עצמו מסכת 
־האשמות. מה שהתחיל במערכון כזלזול באל ובעולם שברא מסתיים בנימה עדינה אך דו־משמ

עית של אהדה קלה לאל-סבא טוב ונאיבי המסולק בגסות ישראלית מכס כבודו בידי הפטריוט 
־להב עשת. להב מתיישב ליד האל, דוחק אותו מכיסאו, מתיישב עליו – ובמונולוג עממי-וול

בזעם את עולמו של אלוהים,  זמננו, הוא מקלל  בני  פוליטיקאים  דיבורי  גרי להפליא, המזכיר 
ש"מסתובב על העוקם".11 אלוהים מושלך מכיסאו יחד עם ספרו של שפינוזה, בתוך לגלוג על 
קריאתו הבוראת "יהי אור!", להב עשת צועק "יהי חושך!" והכול מחשיך. הנכחה עדינה לאלוהים 
שאינו עומד בפני האלימות הפוליטית המופנית כלפיו ומוחקת אותו. לא רק כאן מתגלה חמלתו, 

האומנם אירונית, של לוין על אלוהים; שמאמיניו בחלקם אינם אלא מדכאיו. 

~~~~

נעבור לחוצבמה בקומדיות כמו רווקים ורווקות )1985(, יעקבי וליידנטל )1970( ונעורי ורדה'לה 
)1972(, זו הנערה המתוארת כ"חור ורוד" הסופג את מאוויי כל סובביה, והיא עצמה ריקה וחלו־

לה, חוצבמתית לעצמה. בקומדיות אלו מופיעות דמויות נטולות תת-טקסט, השולפות וחושפות 
לקהל את החוצבמה האינטימי שלהן מתוך גופן ונפשן. כמה מהן עתירות התייחסויות לחוצבמה 
הפנימי של האדם, במיוחד לפתחי הגוף עתירי הרקמות הריריות, שנועדו לקלוט ולפלוט את 
שיץ ]1974[(. זהו החוצ־  העולם, ולמגע של הפרט עם הזולת ועם עצמו )למשל "ׁשַדַחת" מתוך

במה הלוויני האישי, הגופני-נפשי, המרוכז בפתחי הגוף, שבגלל רגישותם העצבית הם ממקדים 
־עונג וכאב, בושה וגאווה. לוין חושף את הרגישויות הללו לראווה בימתית, משתמש בבזות הנ

דמית לעיתים גסה וילדותית, אלא שמעבר לשעשוע המתפלש באברי האכילה, ההפרשה והמין 
־– שהם בה בעת אינטימיים ופונקציונליים – פרטיותם, שהיא נחלת הכלל, הופכת מוליכה פוט

נציאלית עבור מסרים פוליטיים וקיומיים. בכך לוין עוקב אחרי יוצרים חשובים בעולם המערבי 
כמו ראבלה, סוויפט, ברכט ואריסטופנס.

לפע חבוי  אלא  הבמה,  את  שחורה  כהילה  האופף  בחלל  תמיד  שרוי  אינו  לוין  של  ־החוצבמה 
אחר,  למקום  כמהות  הן  למשל,  אפיוניהן,  פי  על  הדמויות.  שבתוך  החוצבמה  מתוך  וצץ  מים 
ל"שווייץ", ל"אוסטריה", לאדם אחר, להוויה אחרת, לזמן חוצבמתי; וגם לאישה מופלאה בחוץ 
)ובעצם עמוק בפנים(, כמו ורדה'לה, מדגסקר ומאוריציוס. מבחינת הקהל פנימיותן של הדמויות 
היא אפוא החוצבמה האמיתי. בהצגת מאות דמויותיו, לוין מזמין את קהלו למלא את ה"ריקות" 
החוצבמתית נטולת התת-טקסט שלהן באנושיות המצויה בקוראים ובצופים. הרבה מדמויותיו 

־הן דמויות-מטרה מקרטון, מרודדות במכוון, חפצי במה. הן תובעות מהקהל היענות נפשית ור
גשית שאין לה תקדים בדרמה הישראלית. אבל עצם התביעה הזאת להיענות – יש בה פן מוסרי 

המזניק את המבט התאטרוני מהבמה אל החיים בחוץ.
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בהרבה ממחזותיו לוין מסתייע בתחבולת התאטרון בתוך תאטרון. מה שהחל אצל אריסטופנס 
השלום ובהציפורים(, ופותח אצל שקספיר )"מלכודת העכברים" בהממ בכתחבולה קומית )כגון 

לט, וההצגה בתוך הצגה בחלום ליל קיץ ועוד( – הפך לעיקרון מבני בפאוסט של גתה, והוא הדין 
במחזותיו של לוין. לגבי שניהם התאטרון הוא פעולת בריאה ויצירה אנושית נשגבת בה במידה 
שהיא נלעגת. היא רוחנית וליצנית, מאששת את עצמה ונהרסת בו ברגע. אצל לוין תפקדו כבר 
"משחקי חפץ" )חפץ ]1970[( כתאטרון בתוך תאטרון, ומשם פיתח את התחבולה עד שהפכה 
למהות המחזה בתאטרון של הוצאה להורג )1977( וכריתת ראש )1988(. בתחבולה זו, החוצבמה 
 )1993( יוצרו. בפעורי -פה  ואל המחזאי-במאי  הופך למכוונות עצמית של התאטרון אל עצמו 

נּו.  הקהל מועלה על הבמה, וכך נרמז ברורות במי בעצם עוסק המחזאי-במאי: ָבּ

באשכבה )1998( מאלתרים שלושת הכרובים תאטרון פצפון, ומספרים לאם שכולה טרייה סיפור 
־מתקצר והולך. זוהי פנינה של ַהְמָעָטה־לכאורה בערך המדיום, תוך רמיזה חריפה לנחמה פור

תא שההצגה מציעה. בניסוחיה הלוויניים, המטא-תאטרוניות איננה אלא השליפה העצמית של 
יצת-חייו, פן שאיננו רק גופני ואף לא נפשי בלבד. תאטרוניות מכוונת לעצמה  האדם מהצגת ִבּ
היא סוג של בריאה עצמית בלי אל, מרד אנושי של גאווה והתרסה; ביטול החוצבמה או, אולי, 

הפנמתו. 

~~~~

־במובן זה, לפחות, לוין, על אף המקדם הגבוה של מכוונות עצמית, ארס-פואטיות ואינטרטקס
טואליות מטא-תאטרונית, איננו פוסט־מודרניסט. אלו שקוראים ביצירותיו במבט שתאוריות־
־על ואופנות־שיח אינטלקטואלי לא שיחדום, ימצאו שהחיפוש אחר "ֵמֵעֶבר" כלשהו מצוי בע

דינות רבת-טאקט אצל לוין, תוך כדי התמודדות מתמדת עם האפשרות, עם התקווה והייאוש, 
ש"אין משמעות-על" לחיי אדם. הוא עושה כן בתבונה עמוקה, בהומור הורס ובאומץ לב. "אז 
מה זה אדם? ומה זה חיים? והחוט, רבותיי, העיקר, איפה החוט?".12 מבקרים שוטים המחפשים 

־בידור ומשהו "אחר" בכל מחזה חדש של לוין )רובם עוד לא הוצג!( אינם רגישים לעקביות הנ
מרצת של החיפוש הרוחני, של ערגת המחבר למֵעבר: ייתכן שכאן זה "משהו אחר", אבל אולי 
"שם" – יש משהו. משם ולשם, כרחם-קבר, כהעצמה של ה"מֵעבר", נכנסות הדמויות ויוצאות. 
מי שיישא עיניו לחוצבמה במחזות לוין יגלה שמקור המשמעות הבימתית הוא נעדר-נוכח. אולם 

לא סתם נעדר. הוא על הבמה. 

~~~~

־כעת להקשריו הדרמטיים של אלוהים בטרגדיות של לוין, ולאותן כניסות ויציאות שלו מן החו
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צבמה אל הבמה. כמי שנולד למשפחה מסורתית ולמד בבית ספר דתי, חנוך לוין אולי לא ידע 
את אלוהים במובן המקראי, אבל שמע עליו, קרא עליו והכיר אותו בגלל ועל אף שבהמשך חייו 
יצא בשאלה. הדרמה הישראלית אינה משופעת ביראת קודש אלוהית, אך לוין, אחד מ"קדושיה" 
ויוצר ענק גם בקני מידה של דרמה בעולם, עסק לא מעט ובאופנים שונים בדמות האל מתוך 
לוין  כביכול,  כלשהו.  רוחני  ל"מֵעֶבר"  ערגתו  או  הכרתו  עם  בבד  בד  ספקנית,  רציונלית  עמדה 

מסוגל לסלוח לאלוהים על מחדלים, שרירויות וכישלונות – אבל לא למחול לו על אי-קיומו.

בההולכים בחושך )1987( האל עולה על הבמה פעמיים. המספר, כתגובה לאימו של ההולך המ־
דיבור, לשווא בעצם,  נושא את שם האל סתם, כשגרת  בידי מלאכים,  ה להיגאל ממחלתה  צּפָ

־ואומר: "הו אלוהים, הלב נשבר לנוכח האיוולת!" והנה תיכף ומיד מופיע אלוהים מאחוריו: "מי
שהו קרא לי?".13 הוא מגיע מהחוצבמה בפרודיה כמו-דרמטית על התגלויותיו; המזכירה, אומנם 
אחרת, את האל בסאטירות, אבל הפעם במעט יותר חמלה. האל רומז להתגלויותיו ופגישותיו 
המקראיות עם אבות האומה, עם משה ועם כמה וכמה נביאים, ומתחיל להסביר מדוע ברא את 

־הרוע. רעש רכבת חולפת – רכבות השואה עולות כאסוציאציה אוטומטית באוזני הקהל כמ
טונימיה לרוע מסוים מאוד – ורעש הרכבת מחריש את הסבריו. והנה שני חוצי-במה נפגשים, 

ההיסטורי-שואתי והתאולוגי-אמוני. 

בהמשך, אלוהים יורד מן הבמה במפגן של חיקוי חידונאים, תחליף מחריד להסבר מספק לרוע 
'חבי  – ראשונה  אות  ַשֵנה  "'קטנטונת';  מילולי:  שעשועון  הוא  לרוע  האלוהי  ההסבר  ־ולסבל. 

בונת'", הוא חד, ו"המספר" יודע את התשובה ועונה: "'גּוצי' ו'פּוצי'". אלוהים מעניק לו שתי 
נקודות. בתמונה אחרת, המשלימה את דימוי האל בפן החסד, אלוהים נכנס ונוקט פעולה הכרוכה 

בחמלה – הוא נוטל את פני המת הביישן בידיו ומנסה לנחמו: 

ששש!... די... די...!
)המת הביישן חדל מבכיו(

ואף על פי כן יש בכם משהו.
ואף על פי כן אהבתי את כולכם.
נולדתם פעם טובים ופעורי פה
מתימהון אין קץ לנוכח העולם,

וכל כך מצחיקים הייתם, וכך כך
פגיעים. אהבתי אתכם בעלבונכם.

ואם אינני עושה למענכם דבר, 
הרי זה רק מפני ש...

)שאון רכבת עוברת מחריש את דבריו, וחולף(14

אחר כך אלוהים מניח מזוודתו )דימוי ליהודי חסר בית נודד?( ומתיישב עליה, נחלש מאוד. הֵמתה 
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החמוצה אומרת: "תן לאלוהים מים, אלוהים מרגיש לא טוב". יפה לגלות אצל לוין יחס אנושי 
ַשֵנה אות –  "'הציעי';  ֵיצא שוב מציע האל חידה:  ובטרם  לאל מותש, אם גם מתאושש מהר; 
לוין מסמן בטרגדיות שהאל,  ו'צּוצי'".15 האם  "'עּוצי'  יודע את התשובה:  'הופיעי'". ה"מספר" 
המאופיין בשמץ טּוב־לב, הוא ליצן אוויל – ואו־אז, יהיה אשר יהיה, עליו לרדת מן הבמה על 

מנת שלא להופיע עוד? 

ייסורי איוב )1979( עוסק בשאלת קיום האל וברלוונטיות שלו לעולם בכלל ובפרט לאדם הסובל, 
ובתוך כך גם בשאלה אם הוא בתוך או מחוץ לעולם. בפתח המחזה האל הוא אדוני העשירים 
המאושרים, חלק מדמגוגיה של שבעים, בריאים ונהנתנים. ככל שאיוב מקולף מרכושו, שוכל 
את כל ילדיו, הסבל מגיע אליו בהדרגה דרך הגירוד בעורו מבחוץ ואז גם לתוך גופו באמצעות 

השפוד. ככל שהסבל מופנם גם פיזית וגם נפשית, גובר הצורך באל מושיע. 

־ֵרעיו של איוב מנסים לנחמו. אחד מנחם אותו באל תאוצנטרי חיצון ואדיש; אחר – באל אנת
רופוצנטרי רחום, אבהי וחנון. בסופו של דבר מוסבר הסבל לא דרך אל )חיצוני או פנימי לעולם, 
חוץ או פנים בימתי( אלא דרך עצם פעולת הצפייה בתאטרון: בתאטרון, לפחות, אנחנו אוהבים 

־לראות את הזולת סובל ושמחים שהשפוד אינו תקוע בתוכנו. כך חושף לוין עמדה אתית, מוס
רית־אנושית, שהוא מוקיעה ומשתמש בה בו בזמן. 

־אך אי־שם בין העמדה התאוצנטרית, שישעיהו ליבוביץ ייחס ליהדות, לבין הגישה האנתרופוצנ
־טרית של הנצרות – שלוין פוסל את הראשונה כהסדר נצלני ואת השנייה כמניפולציה פסיכולו

גית – הוא בוחר באופציה שלישית, תאטרונית, מכוונת-לעצמה לכאורה ונטולת אל. ובכל זאת, 
ייסורי איוב המסתיימים בנימה חמורה בפיו של ליצן ציני מותירים אולי שביב תקווה למאמינים 

ברוחניות, ולו חילונית:

האיש הזה נמצא עכשיו הרחק למעלה מאיתנו.
הוא כבר יודע משהו שאנו לא יודעים.

אבל הוא לא יאמר דבר. הוא כבר שרוי עכשיו
בגובה המסחרר בו לא מכירים עוד אף אחד, כל המישורים
והגבעות מאחוריו, תולדות חייו ומעשיו, האנשים והכלים

אשר ריתקו אותו אל העולם, כולם ניתקו ממנו,
אפילו מזרועות אביו ההדוקות סוף-סוף נשמט, השאיר אותן

הרחק תחתיו, עכשיו רק הוא לבד, לבד, עטוף כמו כהן גדול
בכותונת הפשוטה של סוד מותו, אשר בבוא היום, איש בתורו,

גם אנו נתעטף בה.16
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־לוין היה במאי נפלא של מחזותיו: בהרבה מהצגותיו שּולי הבמה מעומעמים, קו המגוז של הת
נפרש אל עבר מרחבי האינסוף  וגם לעכשיו,  פאורה משתלב עם החוצבמה, עם המעבר לכאן 
של החוצבמה. זוהי דרך חזותית-בימתית להביע את הערגה אל מה שמעבר לגוף ולנפש, סימון 
רוחניות לא כהישג, לא כהוכחה אלא כדרך, כנתיב אמיץ המזכיר את מאבקו של סיזיפוס על פי 

אלבר קאמי, כדרך קשה, מצחיקה ואבסורדית להתגבר על האבסורד במהלך חווייתו.

־רוב מבקריו של לוין עד כה התעלמו מ"רוחניותו". מפתיע, אם כן, למצוא אצלו, בכל זאת, אופטי
מיות משונה של מאבק, של תהליך אכול ספקות, של הליכה על סף חד כתער בין עמדה רציונלית 
ומפוכחת שהכול הבל – לבין עמדה מפוכחת לא פחות, והמון הומור שרובו נוקב ומיעוטו חומל, 
שהאדם הוא יצור שעל אף החומריות והשפלות והנבזות יש בו גם משהו ייחודי, גרעיני – ובעצם 
רוחני. זו איננה דתיות אלא סוג של "רליגיוזיות", כעמדה המכירה במגבלות ההיגיון ומטילה ספק 
ביכולתו למצות את המציאות ולהסבירה, בעיקר במצבי מצוקה קיצוניים. אומן גדול לעולם אינו 

"דתי" במובן הממסדי, אך גם לא ייתכן שיהיה נטול רוחניות וערגה אל ה"ֵמֵעֶבר". 
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