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באו,

של

התיאטרון :הבית שממנו

מוסקבה,

והבית

שבו

התיישבו

ב 1946 -כתב גרשון חנוך

לכבוד

שנת ה25 -

של

בספרהיובל

השאר,

בספרההחלוצי של נחמה םנ־
$TS1$םנדרוב$TS1$

$DN2$םנדרוב $DN2$מ1977 -
דרוב
״הבימה״ :״מצד

על

התיאטרון היידי,

יאיר ליפטיך
בסופו של דבר ,תל אביב .שנות הנ־
$TS1$הנדודים$TS1$
ההתפתחות התיאטרונית בלבד היתה
$DN2$הנדודים$DN2$הלא־קצרות ביןלבין זכו כמו־
$TS1$כמובן$TS1$
דודים
לחלל; מעיןלידה של
׳הבימה׳ קפיצה
בן
כריכת הספר תמונה :חברי
ואילך,הרעיון של תיאטרון
של סנדרוב
ביאליק,לידהבלי אב,
$DN2$כמובן$DN2$לאזכור כולל רגעי מפתח כמו נם ,כדבריו של
לא־ הפולמוס בין ח״נביאליקלמרטין בו־
$TS1$לא$TS1$/
״הבימה״ באונייה בדרך
יידיש כתיאטרוןנודד ,אונוודי ,מוש־
$TS1$מושרש$TS1$
$TS1$בובר $TS1$כביכול״ .את החלל הריק שחנוך מד־
$TS1$מדמיין$TS1$,
$DN
מיין,
$DN2$בובר $DN2$בביתה שלקלאוזנרבנוגע לרפר־
$TS1$לרפרטואר$TS1$
בר
רץ ישראל,בלונים סביבם.
$DN2$מושרש $DN2$עמוק באופן שבו מדמיינים ודנים
רש
ברשת סבו־
$TS1$סבוכה$TS1$
$DN2$מדמיין $DN2$,ממלאת זר־ציון
כה
$DN2$לרפרטואר $DN2$הרצוי של ״הבימה״
טואר
השנה היא  1928האונייה עוד לא
בתיאטרון זה ובהיסטוריהשלו.
$DN2$סבוכה $DN2$של הקשרים :חיפושי הזהות של
(ביאליק טען
כי ״הבימה״ צריכה להתמקד בחומ־
$TS1$בחומרים$TS1$
עגנה ביעדה ,היא כמעט שם אבל
לעומת זאת,בהכללה ,אפשרלו־
$TS1$לומר$TS1$
יהודי גרמניה בין המלחמותוההשל־
$TS1$וההשלכות$TS1$
כות
ואילו בובר קרא
רים
ויזואלי ,התמונה
עדיין לא .כדימוי
$DN2$לומר $DN2$שהדימוי של התיאטרון העברי היה
מר
$DN2$וההשלכות $DN2$של חיפושי זהות אלו על שחקני
$DN2$בחומרים $DN2$יהודייםועבריים
מגלמת היטב את הכוחהגדול שבס־
ממוקד ב״בית״ .נרטיבים היסטוריים
״הבימה״ שבאו מן המזרח ודיברו בש־
$TS1$בשפה$TS1$
$TS1$שבספר $TS1$:ל״הבימה״להיפתחלרפרטואר המער־
$TS1$המערבי$TS1$
פה
$DN2$בשפה$DN2$
הפילוג בין נחום צמח,
הקלאסי); או
בי
$DN2$המערבי$DN2$
פר:
של ״הבימה״ (כמו ספרו של
זרה־עתיקה; העשייה התיאטרונית
 $DN2$ההתעכבות על
הבין־לבין ,על
עמנואל
מייסדהלהקה ,לשאר חברי ״הבימה״
עוד־לא־שם .כותרת הספר ,״הבי־
$TS1$״הבימה$TS1$
ביידיש ובעברית באירופה ,ברוסיה לוי מ 1981 -״התיאטרוןהלאומי הבי־
$TS1$הבימה$TS1$:
ובארץ
$DN2$בברלין״
מה
$DN2$הבימה $DN2$:קורות התיאטרון בשנים
מה:
ישראל; הפנטזיות של קהלים
1979
לא במוסקבה ולא בניו יורק .אך שנות הנדוניםמעולם
לא נחשבו מוקד בפני עצמן או שלב
בתל אביב
1917״) התמקדו בעיקר בשני ה״בתים״
ולא־יהודיים כא־
$TS1$כאחד$TS1$,
אירופיים ,יהודיים
דורשת להתעכב על
חד,
מכריעבתהליכי התהוות.
המרחב השלישי בהתהוות תיאטרון
וסיפרו את
במוסקבהובתל אביב
$DN2$כאחד $DN2$,על ״אותנטיות״ יהודית ,וההתנה־
$TS1$וההתנהלות$TS1$
בבחירתה שלזר־ציוןלהפנות את לות
סיפור התיאטרון בעשור הראשון שלו
$DN2$וההתנהלות $DN2$התיאטרונית של ״הבימה״לנוכח
הבימה כ״תיאטרון ציוני״(כלשון
פנטזיות
הזרקור על שלב זה יש לא רק משום
לביצוע כניסיוןלמצוא בית,להתאקלם,להת־
$TS1$להתמקם$TS1$.
אלו; והשאלות ביחס
כותרת המשנה) ,ולשהות על עצם
אינטלקטואלית להבנת ההיס־
$TS1$ההיסטוריה$TS1$
תרומה
שבהתהוותזו.
התהליכיות
$DN2$להתמקם $DN2$.שורשים לכך אפשרלמצוא כבר
מקם.
ליהודיות
הבימתי והחוץ־בימתי הראוי
טוריה
ספר מצוין זה של שלי זר־ציון
בחזונו של נחום צמח למקם את ״הבי־
$TS1$״הבימה״$TS1$
אלו ,ובמתח מת־
$TS1$מתמיד$TS1$,
$DN2$ההיסטוריה $DN2$של ״הבימה״ ושל התיאטרוןולמערביות .מתוך כל
מיד,
העבריבכלל ,אלא גם השלמת החסר
$DN2$״הבימה״ $DN2$על הר הצופים :בית תיאטרוני
מה״
$DN2$מתמיד $DN2$,צמחה ״הבימה״.
עוקב מקרוב אחר השנים שבין 1926
בסיפור ״הבימה״ .בתהליך ההתהוות,
״הבימה״
שהתה
שבהן
הצופה אל בית מדומיין אחד ,בית המ־
$TS1$המקדש$TS1$.
הדיון הזה מתעצם לנוכח הש־
$TS1$השניות$TS1$
ל1931 -
ניות
הזהויותעדיין אינן מגובשות באופן
ששימשהלתיאטרון
לרעיון של
$DN2$המקדש $DN2$.כל זה מצטרף כמובן
קדש.
והבית
$DN2$השניות $DN2$של דימויי הנדודים
בברלין ,העיר
גבולות אינם תחומים הר־
$TS1$הרמטית$TS1$,
לאומי״ ,אבל גם
ארץ ישראל כ״בית
השונות של
בהיםטוריוגרפיות
חד־משמעי,
בסים ארעיליציאהלמסעות הופעות
התיאטרון
נוכחויות,
לזהות
ואפשר
מטית,
$DN2$הרמטית$DN2$,
ברחבי אירופה ,פלשתינה וארצות
לומר
הרב
בהתאמה.
היידי
עק־
$TS1$עקבות$TS1$
לעניין
והעברי,
האובססיבי)
(שלא
$DN2$עקבות $DN2$והשפעות של ״אחרים״ שלא־
$TS1$שלאחר$TS1$
בות
התגבשה ״הבי־
$TS1$״הבימה״$TS1$
הברית .בשנים אלו
הקונקרטיים של
סביב הבניינים
דימוי הנדודיםמלווה את הנרטיב של
$DN2$שלאחר $DN2$מכן ייוותרו מחוץלתמונה הנוד־
$TS1$הנודעת$TS1$.
חר
״ $DN2$בהדרגה כלהקת תיאטרון מק־
$TS1$מקצועית$TS1$,
מה״
התיאטרוניםבישראל :הבניין החדש
התיאטרון היידי מראשיתו .מסעותיו
$DN2$הנודעת $DN2$.ה״עבריות״ של הבימה עוד היתה
ת $DN2$,ממוסדתובעלת ערך סמלי
של הבימה ,הבניין החדש של הקאמ־
$TS1$הקאמרי$TS1$
גולדפאדן ,אבי
לעיר של אברהם
מעיר
צועית,
עת.
שזורה ביידיש ,בגרמנית ,בתיאטרונים
רב־רושם לפרויקט הלאומי הציוני.
$DN2$הקאמרי$DN2$וכל הבניינים שקדמולהם.
רי
תיאטרון יידיש המודרני ,ולאחר מכן
יהודיים אחריםשפעלו לצד התיאטרון
דמות מפתח ,הגיבורה המרכזית של
ההיסטוריה שזר־ציון מספרת נו־
$TS1$נוגעת$TS1$
ממעותיהן של להקות יהודיות שו־
$TS1$שונות$TS1$
נות
$DN2$שונות$DN2$
של
הנדודים
להפוך״לאומי״.
הספר המניעה תהליכיםאלו ,היא
לזמננוולתהייה על שיב־
$TS1$שיבתה$TS1$
$DN2$נוגעת $DN2$אפוא
היו
אירופה,
ומזרח
רוסיה
ברחבי
שעתיד
געת
לאחר שעזבו את מוסק־
$TS1$מוסקבה$TS1$
״הבימה״
קלאוזנר ,יהודייה גרמנייה
מרגוט
$DN2$שיבתה $DN2$שלברלין
תה
לדגם היסוד של תיאטרון יידיש גם
לתודעההישראלית בע־
$TS1$בעשור$TS1$
לאחר
שהתמקמו מחדש בתל אביב
$DN2$מוסקבה$DN2$ולפני
בה
אמידה
ממשפחה
$DN2$בעשור $DN2$האחרון כמרחב שבו נהגות מחדש
שור
שהתיישב בניו יורק ,בבואנום
צעירה
(ולימים
מקימת אולפני
וישראליות .במפגש
איירם או בוורשה .דימוי זה באלי־
$TS1$לידי$TS1$
יהודיות ,עבריות
הרצליה) ,שלקחה (או ליתר דיוק :התמקמו ב 1928 -עז־
$TS1$עזבו$TS1$,
די
בו,
הקימה
תחת חסותה,
את ״הבימה״
עליכם ,בין הרגע ההיסטורי הנידון בספרלר־
$TS1$לרגע$TS1$
$DN2$לידי $DN2$ביטוי ביצירתו של שלום
$DN2$עזבו $DN2$,ושוב התמקמו ב1931 -
נוגעים
את חוג ידידי ״הבימה״ ואת מזכירות
$DN2$לרגע $DN2$ההיסטורי של קריאתו ,הופכת ״בר־
$TS1$״ברלין״$TS1$,
באופן רב־משמעי בשאלות של זהות,״בלאנזשענדע שטערן״(״כוכבים תו־
$TS1$תועים״$TS1$
גע
ולאומיות.
שפה
התיאטרוןוהצילה את הלהקה מבחי־
$TS1$מבחינה$TS1$
$DN2$״ברלין״ $DN2$,על כל מה שהיא מייצגת,למקום
$TS1$פיקרםקי $TS1$לין״,
נודדים״) ,רומן פי־
$DN2$תועים״ $DN2$או ״כוכבים
עים״
קרםקי
כל זה ממוקם כנגד הדימוי של
 $DN2פיננסית.
נה
הצטלבויות ,התחככויות ,המאת־
$TS1$המאתגרות$TS1$
של
$DN2$פיקרםקי$DN2$המלווה אתתולדות התיאטרון
״הבימה״ כתיאטרון עברישנולד כבי־
$TS1$כביכול$TS1$
בהיסטוריוגרפיה הקלאסית של
גרות
היידי ונודד איתו ממקוםלמקום .את
$DN2$המאתגרות $DN2$את הניסיון שלהלאומיות הע־
$TS1$העברית$TS1$
$DN2$כביכול $DN2$יש מאין ,אל תוך ריק תרבותי .כבר
״הבימה״ ניתן מקום מרכזי לשני כול
$DN2$העברית $DN2$להתמקם בבית.
ברית
הדימוי הזה אפשרלזהות במחקר ,בין
stars
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״,
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ששמו

מפורש לשלום
עליכם.
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מספרה

