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דמויות זקנות: על מגבלות התיאטרון והמטפורה 
הדרמטורגית בייצוגו של העצמי המשֵחק

טובה גמליאל*

מייצגת  זירה  הוא  התיאטרון  לפיה  המוסכמה  תוקף  את  בוחן  המאמר  תקציר. 

את  מייצג  התיאטרון  וכיצד  האם  בשאלה,  בהתמקדו  החברתיים  החיים  של 

הישראלי,  בתיאטרון   95-62 בני  ותיקים  שחקנים  הם  המחקר  מקרה  השחקנים. 

המשתתפים במחקר אנתרופולוגי שהחל בשנת 2007. ניתוח ראיונות עומק מצביע 

תיאטרוניות  למטפורות  וכבסיס  משחקי  מחייה  כמרחב  כארגון,  התיאטרון  על 

ייצוגיים  היבטים  שלושת  בעזרת  בגרונטולוגיה.  פסיכו–חברתיות  בתיאוריות 

זקנים  של  החברתי  מצבם  את  מייצג  התיאטרון  מידה  באיזו  להצביע  ניתן  אלו 

בכלל, ועד כמה הוא נכשל בייצוג תפיסתם העצמית של שחקנים ותיקים בפרט. 

המאמר דן בהשלכות המעשיות והתיאורטיות של ה'היגיון התיאטרוני’, המאלץ, 

מחד, העסקה של שחקנים וותיקים לצורך גילום דמויות ‘זקנות’, ומאידך, מכתיב 

מרחק מתפקיד מאותן דמויות. עיקר הדיון נסוב על הפער בין מובני המטפורות 

תפיסות  לבין  ו’תפקיד’,  ‘מסיכה’  בהן  שהעיקריות  בתיאוריות,  התיאטרליות 

השחקנים, שמטפורות אלו מתיימרות לייצג את עולמם.

הנאבקים  קצה”,  “אנשי  ושוליים,  לימינליים  אנשים  להיות  נוטים  ואמנים  נביאים 
ביושר ובלהט להשתחרר מן הקלישאות הקשורות לנשיאה בסטטוס ולמילוי תפקיד, 
אנו  בתוצרים שלהם  בדמיון.  או  בפועל  אחרים  אנשים  עם  חיים  ליחסים  ולהיכנס 
יכולים לראות לרגע את אותו פוטנציאל אבולוציוני בלתי ממומש במין האנושי אשר 

עד כה טרם הוחצן וטרם קּובע בתוך מבנה. )טרנר, 2004, עמ׳ 113(

של  ובהסמלה  בייצוג  היא  האמנותית  הפעולה  של  הצדקתה  אם  ולִזקנה?  לתיאטרון  מה 
החיים החברתיים )Read, 1993(, מה אומרת הפרקטיקה התיאטרונית על ִזקנה ועל זקנים? 
סביר להניח שמתקיימת מידה של דמיון בין התיאטרון והדמויות הבימתיות, קרי המייצגים, 
המיוצגים.  וקבוצותיהם,  חייהם  אורחות  טיפוסיהם,  על  הסובבת,  החברה  ובני  העולם  ובין 
מנקודת  לעיל  הנזכרות  לשאלות  נדרש  שלפנינו  המאמר  הספרות,  רוב  כמו  שלא  ואולם, 
מבט המערערת על ההבחנה בין מייצג למיוצג. ככל הידוע לי, טרם נבחן תוקפה של הבחנה 
זו בהקשר של שחקני תיאטרון בכלל או תת קבוצה של שחקנים בעלי אפיון משותף, כגון 

זקנים.

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  *
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על  גם  נמנים  תיאטרון  שחקני  זקנים.  תיאטרון  שחקני  של  דברם  עומד  המאמר  במוקד 
וככאלה הם מתמיינים לקטגוריות חברתיות  פועל,  הוא  וגם על החברה שבתוכה  התיאטרון 
של מוצא, מגדר, מעמד, גיל ועוד. המאמר מבקש לתת תשובה פנומנולוגית לשאלה אם וכיצד 
התיאטרון הפורמלי, הממוסד, מייצג את הִזקנה באמצעות השחקנים הוותיקים המשתתפים בו. 
שאלה זו מכוונת לתיאטרון כזירת פעולה חברתית בחיי היומיום של שחקנים זקנים, ובעיקר 
זה מעניינת משמעותה של  בזהותם העצמית. בהקשר  למקומה של המטפורה הדרמטורגית1 
שחקנים  של  העצמי  בחוויית  במה”,  העולם  “כל  נודעת,  שייקספירית  דרמטורגית  מטפורה 

שרובם חצו את גיל שבעים ומשחקים עדיין בתיאטראות ציבוריים מרכזיים בישראל.
ייחודיים. הראשון  לשחקנים שרוב קריירת המשחק כבר מאחוריהם יש כמה מאפיינים 
הוא שברשותם ניסיון רב במשחק ובחיי התיאטרון, וקרוב לוודאי שהם מחזיקים בפרספקטיבה 
נוגע להתפתחות  רחבה ובתפיסות מגובשות על התיאטרון כמחוז משמעות. המאפיין השני 
פסיכולוגית. מחקרים מלמדים שבתהליך ההזדקנות, ובמיוחד בִזקנה, בני אדם מפתחים מטא–
אם   .)Tornstam, 1997  ;2005 )גמליאל,  העולם  כלפי  מורכבת  גישה  שהיא  פרספקטיבה, 
התפתחות זו מאפיינת שחקנים ותיקים, הרי שהיא צפויה לטעון את עמדותיהם כלפי ייצוגיות 
התיאטרון בתובנות ייחודיות. מאפיין שלישי הוא שהשחקנים הוותיקים נתונים בהכרח, במידה 
זו או אחרת, לייחוס “זקנים”. בחברות מערביות עכשוויות, וישראל בכללן, ִזקנה היא אחת 
הקטגוריות החברתיות המתויגות והמודרות ביותר )Palmore, 1991(. לפי תובנה של ברנס 
)Burns, 1973(, האיכות התיאטרלית של החיים נחווית באופן הקונקרטי ביותר על ידי אלה 
החשים עצמם בשוליים של האירועים. מכאן שיש לשאול על מקומם של השחקנים הוותיקים 
חוויותיהם  את  זה  מיקום  מעצב  וכיצד  החברתיים,  והמרכז  השוליים  שבין  בתווך  המצויים 
ageism(, אפשר לצפות  התיאטרליות. יתרה מכך, בשל דימויי גיל סטריאוטיפיים )גילנּות, 
שהייצוג של זקנים על ידי התיאטרון יהיה בעל אופי סכמתי. זהותם העצמית של שחקנים 
ותיקים מחייבת אפוא התייחסות לעובדה שהם זקנים בגילם הכרונולוגי. אבקש לעמוד על 
ההשלכות של פרקטיקות גיליות של התיאטרון ולהשיב על השאלה מהו ערכם של המשחק 

ושל המטפורה הדרמטורגית לדימוי העצמי ולמצבם הפסיכו–חברתי של שחקנים ותיקים.  
התיאטרון ִיידֹון משלושה היבטים: כארגון, כמרחב מחיה משחקי )כלומר מרחב המאפשר 
משחק( וכבסיס למטפורות דרמטורגיות בתיאוריות פסיכו–חברתיות בגרונטולוגיה. בעזרת 
שלושה היבטים אלו אבקש להראות באיזו מידה מונחים השאולים מעולם התיאטרון אכן 
ותיקים  של שחקנים  העצמית  תפיסתם  ואת  בכלל  זקנים  של  החברתי  מצבם  את  מייצגים 
בתיאוריות  הדרמטורגיות  המטפורות  מובני  שבין  הפער  על  ייסוב  הדיון  עיקר  בפרט. 
ובין  ותפקיד,  מסכה  הן  שבהן  שהבולטות  בעצמי,  המתמקדות  מאוחרות  גרונטולוגיות 
תפיסות השחקנים, שמטפורות אלו מתיימרות לייצג את עולמם. לעניין זה תיבחן תוקפה 
פרפורמטיבי(  עצמי  חיצוני,  עצמי  גם  )המכונה  העצמי  בין מסכת  ההבחנה המטפורית  של 
ובין העצמי האותנטי )המכונה גם עצמי פנימי(, אגב יישום גישה אתנוגרפית של תיאוריה 
המעוגנת בשדה ומבוססת על תפיסות השחקנים. בהתאם לכך יועמדו כאן זו כנגד זו שתי 
בהתאם  לעצמי,  כחיצוני  הביצוע  גישת   :)performance( “ביצוע”  למושג  מרכזיות  גישות 

המטפורה הדרמטורגית מכונה גם תיאטרליּות, ופירושה תפיסה, תיאור או פרשנות של התנהגות כלשהי   1

.)Burns, 1973, p. 13( במונחים תיאטרוניים
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הביצוע  וגישת   ,)Heidegger, 1962; Sartre, 1966( לרוח  גוף  בין  הקרטזיאנית  לחלוקה 
 Goffman, 1959; Hood, 2000;( כחלק אינטגרלי מעצמי, הנחשב חסר פנימיות מובחנת
James, 1925; Mead, 1934; Merleau-Ponty, 1962(. ניתוח התיאטרון כהקשר חברתי 
 Biggs,( וקיומי יחשוף אי הלימה בין מטפורות דרמטורגיות בתיאוריות גרונטולוגיות בעיקר
Featherstone & Hepworth, 1991; Jung, 1967 ;2004( ־ המניחות הבחנה בין המסכה 

לעצמי ־ ובין הוויית החיים והתפיסה העצמית של שחקני תיאטרון ותיקים. 
מקומו  מוגדר  זו  סקירה  במסגרת  ותיאטרון.  ִזקנה  בנושא  הספרות  נסקרת  הבא  בחלק 
ואת  הִזקנה  את  התיאטרוני  הייצוג  של  ממדים  כמה  ונפרׂשים  המחקר  מקרה  של  הייחודי 
לפי  שנערכו  אתנוגרפיים  נתונים  מובאים  המחקר  ושיטת  הנחקרים  תיאור  לאחר  השחקן. 
שלבי החיים: ילדות, בגרות וזקנה. עריכה זו משקפת את הקריירה הארוכה של השחקנים 
כלומר  כָפָרה–תיאטרונית,  לראותה  שאפשר  העצמית  תפיסתם  את  ובעיקר  הוותיקים, 
כמתאפיינת בטשטוש ההבחנה בין החיים על הבמה ומחוצה לה )Whilshire, 1990(. הסעיף 
ובמשמעויות  זו על חיי השחקנים, באתגר שהיא מציבה  דן בהשלכות של תפיסה  האחרון 

התיאורטיות העולות ממנה.

תיאטרון וִזקנה: גישות אינסטרומנטליות ואמנותיות

תרפיה  הוא  האחד  הקשרים.  בשלושה  התיאטרון  לתחום  נדרשת  הגרונטולוגית  הספרות 
בדרמה, שיטה שפותחה בשנות השבעים של המאה הקודמת ועודדה זקנים להסתגל באמצעות 
הדרמה למצבים הפיזיים והרגשיים המשתנים ולתפקידים החברתיים שיוצרת הזקנה. השני 
בטקסטים  משתקפת  שהיא  כפי  לזקנה  בפרשנות  המתמקדת  ספרותית,  גרונטולוגיה  הוא 
למושג  תיאורטית  התייחסות  והוא  ענפה,  להתפתחות  זכה  השלישי  ובמחזות.  ספרותיים 
“ביצוע” )Basting, 2000( כדי להנהיר את ההתמודדות עם דימויים חברתיים בזקנה. בחינה 
של הקשרים אלה תומכת בחלוקה בינארית שמציע ניתוח מוקדם יותר בין דרמה יצירתית 
 Burger,( )formal theatre( מאידך גיסא  )creative drama( מחד גיסא לתיאטרון פורמלי 
p.17 ,1980(. אם כן, אפשר לומר שהספרות הגרונטולוגית נדרשת לתיאטרון או כאמצעי 
להתמודד עם קשיים בזקנה דרך הדרמה היצירתית )למשל בתרפיה בדרמה( או כשלעצמו 
בהתייחסה לתיאטרון הפורמלי במשמעותו האמנותית. במוקד המאמר הנוכחי עומדים שני 
ההקשרים האחרונים מבין השלושה )גרונטולוגיה ספרותית והתייחסות תיאורטית לביצוע( 

וגישת התיאטרון הפורמלי, שהיא נדירה ביותר בספרות הגרונטולוגית.

שימוש תיאורטי במטפורות דרמטורגיות

ההקשר השלישי ־ התייחסויות תיאורטיות לביצוע ־ כולל בעצם מבחר פרשנויות מתחום 
ממוקדות  הגרונטולוגיות  התיאוריות  מסביר.  כמושג  הביצוע  את  שמאמצות  הגרונטולוגיה 
בהתמודדות עם אחד האתגרים המובהקים של זקנים בחברות מערביות: הזהות החברתית. 
לשם כך הן מנכסות שלל מטפורות דרמטורגיות שיכולות להסביר את מעמדם החברתי של 
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זקנים, את מצבם ואת חוויותיהם. מטפורות בולטות הן: תפקיד, ביצוע, דרמה, מסכה, התחזות, 
במה, מאחורי הקלעים ושחקנים. בחלק מהתיאוריות המוָבנים המוקנים למטפורות שואבים 
את השראתם מהרוח הפוסטמודרנית המאפשרת ריבוי זהויות ובחירות של העצמי, ומהדימוי 
התיאטרלי של ריבוי זה.2 להלן כמה דוגמאות: תפקידים חברתיים היו מרכיב תיאורטי חשוב 
בחשיבה הסוציולוגית על זקנה כבר מתחילת דרכה, והם מרכזיים בתיאוריות הגרונטולוגיות 
על המשכיות, פעילות והתנתקות, המתחקות אחרי מילוי תפקיד או היעדר תפקיד בזקנה 
)Gove, Ortega & Briggs, 1989(. טרנר )Turner, 1990( ביקר את משמעותו הסטטית של 
המושג “תפקיד” בתיאוריות אלו והציע לראות בתפקיד החברתי תהליך דינמי שיש בכוחו 
לשלול את תוקף התיאור “תפקיד חסר תפקיד” המיוחס לאזרח זקן, ואף למלא את התפקיד 
בתוכן רלוונטי וקונסטרוקטיבי. תשומת הלב הופנתה אף למונחים כגון אקט, סצנה, סוכן, 
האנושית  החוויה  של  מורכבותה  להבנת  חשובים  שנמצאו   ,)Burk, 1962( ומטרה  סוכנות 
בחיים האמיתיים כמו בתיאטרון ובספרות )Kastenbaum, 1994(. קסטנבאום )ibid( הציע 
לחקור את הזקנה כדרמה במקום התיאורטיזציה המקובלת של זקנה וטיפול. עבודותיה של 
 ,)Kaminsky,1993( על הבניית זהות, כמו אלה של קמינסקי )Myerhoff, 1992( מאיירהוף
הן בין המחקרים המוקדמים על זקנה וביצוע במונחים תיאטרוניים. על רקע ספרות זו לא 
מפתיעה מסקנתה של בסטינג )Basting, 2000( שכדי להבין את מצב הזקנה עלינו לבחון 
עבודה  כללי.  באופן  ובתרבות  בתיאטרון  וקהליהם  החברתיים  השחקנים  בין  היחסים  את 
מאוחרת מיישמת מסקנה זו ובוחנת את ערכו של המושג “ביצוע” בקרב נשים מסורתיות ואת 

דימוייהם החברתיים של זקנים בחברות מערביות )גמליאל, 2007(.
הנפוצה  הדרמטורגית  המטפורה  שהיא  הזקנה,  מסכת  תזת  ניצבת  כאן  עיוננו  במרכז 
בין  הפער  מתרחב  בגיל  העלייה  עם  זו,  תזה  לפי  כיום.  בגרונטולוגיה  ביותר  והמשפיעה 
הגוף ־ מסכת הזקנה ־ ובין העצמי הפנימי. הגוף הזקן נעשה כלוב לזהות העצמי הצעירה, 
והיא אינה יכולה לברוח ממנו. ככל שהזקנה מתקדמת, הגוף מאבד מגמישותו והופך לחזות 
כושלת שאינה יכולה להסתגל למגוון הזהויות שמציעה חברה צרכנית. גברים ונשים זקנים 
 Featherstone & Hepworth,( שרויים במאבק בין השאיפה לבטא עצמם ובין הגוף הזקן
1991(. השראה לתזה זו היא מטפורת הפרסונה של יונג )Jung, 1967, p. 158(, שטען שבין 
מודעות האינדיבידואל ובין החברה המקיפה אותו שוררת מערכת יחסים מורכבת המעוצבת 
תזת  האינדיבידואל.  של  האמיתי  הטבע  את  ומבטלת  אחרים  על  מוגדר  רושם  ליצור  כדי 
המסכה ומטפורת הפרסונה מבחינות בין העומק ובין שטח הפנים, ובעצם מצפינות הפרדה 
למילה   )Biggs, 2004( ביגס  של  הפרשנות  גם  כך  הקלעים.  לאחורי  במה  בין  תיאטרלית 
masque: הוא משתמש במטפורה של התחזות )masquerade( כדי לבטא מערך של מרכיבים 
כמו משחקי שפה, שפת גוף וצורות של קישוט אישי התורמים לביצוע של העצמי. ההתחזות 

נחשבת בעיני התיאורטיקנים למתווכת בין הביטוי החיצוני והפנימי של הזקנה. 

.)The Playing Self( )Melucci, 1996( דוגמה מובהקת לכך היא ספר שכותרתו העצמי המשֵחק  2
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תיאטרון פורמלי: מחזות ושחקנים מקצועיים

התיאטרון הפורמלי הוא תיאטרון ממוסד, א–גילי, שמשמש זירה להפקות אמנותיות הפונות 
לקהל הרחב. בתחום הגרונטולוגיה נדרשים לתיאטרון הפורמלי בשני הקשרים כאמור: בדיון 
זקנים  שחקנים  על  ובדיון  וציבוריים,  רגילים  בתיאטראות  המועלים  במחזות  זקנה  בדימויי 
המגלמים תפקידים בצוותי משחק )קסטים( רב דוריים. העבודות בתחום זה עוסקות על פי 
החברתית  הזהות  בבעיית  ודנות  שם  בעלי  מחזאים  של  במחזות  או  קלאסיים  במחזות  רוב 
בזקנה. דוגמאות לעבודות כאלה הן: לב–אלג׳ם )1997( מנתחת שניים ממחזותיו של סמואל 
בקט ־ “סוף המשחק” ו״סרטו האחרון של קראפ” ־ ומסיקה שאף על פי שבקט מעצב את 
דמות הזקן לפי סטריאוטיפים חברתיים, הדרמה שלו מציעה התבוננות אחרת בזקנה ובטבעו 
של הקיום האנושי; קלרק ואוסגוד )Clark & Osgood, 1985( מנתחים את דימויי הזקנה 
במחזות בכמה תקופות: דמות המלך ליר, שהוא גיבור זקן, מתפרשת אצלם לאור תובנה שהם 
מייחסים לדה בובואר )de Beauvoir, 1972(, כתורמת להבנת הזקנה לא משום שהיא מסמנת 
את גבול הקיום האנושי אלא כבסיס להבנת האדם ומסעו על פני האדמה; עבודתם של לנקר 
)Lenker & Lipscomb, 2002( מתמקדת בזקנה של יוליוס קיסר במחזות של  וליפסקומב 
ויליאם שייקספיר וברנרד שואו; ניתוחו השיטתי של גילרד )Gilleard, 2007( מציג תמונה 
מקיפה אך עגומה למדי של דימויי זקנה וזקנים בתיאטרון היווני העתיק. גועל ודחייה מהזקנה 
שואבים השראה לא רק מהמיתוסים על האלים האלמותיים, אלה שאינם מזדקנים לעולם, 
אלא גם מהמחזות שבהם הצעירים הם גיבורים ויפים, והזקנים לעתים חכמים לעתים טיפשים, 
אך תכונותיהם האחרות הופכות אותם פעמים רבות לדמויות טרגיות ונלעגות; גם עבודתה 
של כהן–שלו )Cohen-Shalev, 2002( עוסקת במחזות, אך מנקודת מבט קרובה יותר לזו של 
המאמר הנוכחי. במסגרת דיונה באופי האמנות של אמנים זקנים במגוון תחומים, היא כותבת 

על פיאט מונדריאן וסמואל בקט כאמנים שלגילם הייתה השפעה על יצירותיהם. 
המאמר שלפנינו נדרש גם הוא לתיאטרון הפורמלי. במסגרת גוף הידע על תיאטרון שבו 
משחקים קשישים )senior theatre(, מייצג המאמר את מה שמעבר להישגים שאליו הגיע 
היא  ההישגים  תמצית  העשרים.  המאה  של  התשעים  בשנות  הברית  בארצות  זה  תיאטרון 
בסטינג  יותר.  מקצועיות  מידה  לאמות  התיאטרונית  העשייה  בתהליך  מהתמקדות  המעבר 
)Basting, 1995( מתארת תהליכי התקבלות והגדרה עצמית המשקפים פרופסיונליזציה של 
כוללים  אלו  והתאמתו למוסכמות של התיאטרון הפורמלי. תהליכים  התיאטרון לקשישים 
פריצה של התיאטרון לקהל הרחב, השתתפות של השחקנים המבוגרים בצוותים בין דוריים, 
התמודדות עם אתגרים תפקודיים, הכרה לאומית ואקדמית, ומעל לכול, שליחות חברתית 

המודעת להבניה התרבותית של הזקנה באמצעות התיאטרון.
השחקנים הוותיקים שבמחקרי מתייחדים בכך שאינם שייכים לתיאטרון קשישים מסוג 
שנים  רבת  קריירה  בנו  שבו  הפורמלי  התיאטרון  של  המרכזי  לזרם  שייכים  הם  כלשהו. 
עד  שהוצגה  הסקירה  מבחינת  זקנתית.  בתודעה  מתאפיינת  שאינה  מקצועיים,  כשחקנים 
כה, כנחקרים המאמר יתייחס לשחקנים הוותיקים בהתאם לגישת התיאטרון הפורמלי, אך 
מתיאוריות  דרמטורגיות  מטפורות  לאור  ייעשה  בחוויותיהם  הדיון  הכרונולוגי,  גילם  בשל 
זקנים  לייצג  ויכולתו  והסמליים של התיאטרון  ייבחנו ממדיו הארגוניים  גרונטולוגיות. כך 

שהם השחקנים.
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שדה המחקר, המתודה והנחקרים

מאמר זה מבוסס על מחקר אנתרופולוגי שנערך בתיאטראות מרכזיים בישראל בשנים 2007-
2009. במחקר השתתפו 22 שחקנים, מהם כשני שלישים גברים ושליש נשים, בני 95-62. 
הנהלת אחד התיאטראות סייעה ליצור קשר עם המרואיינים הראשונים, ואלה סייעו ליצור 
קשר עם מרואיינים נוספים מתיאטראות אחרים בשיטת כדור השלג. מלבד זאת, השתתפתי 
בשני טקסי אשכבה לשחקנים ותיקים שנערכו במתחם התיאטרון, שם הצגתי עצמי כחוקרת 
בפני שחקנים נוספים, והם הביעו נכונות להתראיין. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עומק, 
וכן תצפיות בכמה הצגות שבהן שיחקו המרואיינים, לעתים ממושב הקהל ולעתים מאחורי 
הקלעים. רוב הראיונות נערכו בבתי השחקנים. לפני הראיונות עיינתי בביוגרפיות שלהם 
זו התבססה על שתי הנחות שהתגלו כנכונות: האחת,  ושילבתי את המידע במפגש. הכנה 
ועמידה  הישגיהם,  את  ותעריך  אותם  תכיר  שהמראיינת  מצפים  הוותיקים  שהשחקנים 
זו חשובה לביסוס אמון ושיתוף פעולה; והשנייה, ידע מוקדם על מחזות, הצגות,  בציפייה 
שחקנים ומחזאים עשוי לשכלל את הריאיון ולהעמיק את תובנותיו. על אף ההכנה, כל ריאיון 
נפתח בהצהרה שאיני אשת תיאטרון המתמצאת בעולם זה. כמו כן, הגדרתי את שאלותיי 

כלא עיתונאיות, כלומר לא מהסוג שהם מורגלים בהן. 
לשחקנים המרואיינים יש קריירת משחק ארוכה, בת שלושים עד שישים שנה, בתיאטרון 
הישראלי. רובם עלו לישראל מארצות אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. חלקם צאצאים 
של משפחות שנספו בשואה. כשליש מהם נולדו בישראל. אחדים היו בעברם חברי קיבוצים, 
ואחדים שירתו בלהקות צבאיות. הביוגרפיות שלהם שבות לימים של הקמת המדינה. מבחינת 
תולדות התיאטרון הישראלי, שחקנים אלו שייכים לקבוצה חלוצית שראתה בתיאטרון את 
אחד ממפעלי התחייה התרבותיים של העם היהודי בארצו. סיפוריהם הם מקורות מידע בלתי 
נדלים על ימיהם הראשונים של התיאטראות, שהיו מרוכזים בבירת התיאטרון הישראלי, תל 
אביב, על הערכים הקולקטיביים שהתיאטרון היה חדור בהם, ועל גלגוליו מאז ועד היום. 

שחקנית סיפרה: 

בתקופה ההיא היינו ]השחקנים[ נוסעים לקיבוצים, היינו עושים הופעות בכל מיני 
מקומות בבמות לא במות, בירושלים ב׳אדיסון’ במקום הנוראי הזה, כשלמטה היו 
עכברושים בזמן שהתלבשנו. אבל זה לא היה חשוב. כל המלחמות אנחנו שיחקנו. 

הייתה אווירה טובה, של תקווה למרות כל הסבל, של בנייה.

ושחקן אחר אמר: 

הדור שלנו הוא דור רומנטי, דור שרואה את החיים בצורה מאוד רומנטית. אנחנו 
שום  עכשיו  ]בירושלים[.  החאן  תיאטרון  שבע,  באר  תיאטרון  תיאטראות,  הקמנו 
תיאטרון לא מוקם. את לא רואה שחקנים צעירים שהולכים להקים משהו בעכו ]...[ 
את יודעת מה זה להקים מוסד תרבותי כמו תיאטרון במקום כמו באר שבע שנת 73?! 
כשהנסיעה מתל אביב לבאר שבע נמשכה שלוש וחצי שעות דרך משמר הנגב?! את 
יודעת מה זה להקים שם תיאטרון כשקודם היה מגיע לשם תיאטרון פעם בחודש?! זה 
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כמו שבן גוריון הקים מדינה ]...[ זה כמו שאתה מקים משהו. באמות מידה של היום 
זו התכוונות חברתית שאין נשגבת ממנה. 

רוב השחקנים למדו בבתי ספר למשחק באירופה ובארצות הברית )כדוגמת בית הספר הגבוה 
IDHEC לקולנוע בפריז, בית הספר למשחק בלונדון והאקדמיה למוזיקה ודרמה בסופיה(, 
אך על פי רוב רק אחרי שהחלה קריירת המשחק שלהם. תיאורי הכניסה שלהם לתיאטרון 
והפיכתם לשחקנים צעירים מעידים על התיאטרון הישראלי של אז כמוסד שעשה את צעדיו 

הראשונים הרבה לפני שהחל תהליך הפרופסיונליזציה שלו.
הבימה,  ־  אביב  בתל  מרכזיים  תיאטראות  בשלושה  מועסקים  עדיין  השחקנים  רוב 
סמליות  הוקרה  ממחוות  האחרונות  בשנים  נהנים  בבד  ובד  ־  ליסין  ובית  הקאמרי 
כבוד  לשם  דוקטור  תוארי  מקבלים  הם  למשל,  כוותיקים.  אותם  המסמנות  ומפריבילגיות 
וזוכים לפרסי מפעל חיים מטעם עיריית תל אביב והאקדמיה  מאוניברסיטאות ישראליות 
פרס  ביותר,  היוקרתי  בפרס  לזכות  סיכוי  גם  יש  ותיקים  לשחקנים  לתיאטרון.  הישראלית 
ישראל, המוענק ביום העצמאות לבעלי הישגים בולטים בתחומי המדע, התרבות והחברה, 
ואחדים מהמרואיינים אכן זכו בו. התיאטרון מאפשר לכמה מהשחקנים הוותיקים להעלות 
בערבי  שירה  כקוראי  מבוקשים  חלקם  האישי.  חייהם  סיפור  את  המגוללות  יחיד  הצגות 
שירים ומשוררים וזוכים גם לערבי הוקרה על פועלם בתיאטרון. אשר לייצוג התקשורתי של 
השחקנים הוותיקים, אתר ויקיפדיה בעברית מתעד ביוגרפיות שלהם כאנשי ציבור חשובים 
בחברה הישראלית, וטקסט אינטרנטי ארוך יחסית שמור לפופולריים שבהם. כך גם לגבי 
הטקסט המודפס; העיתונות הישראלית מייחדת מפעם לפעם כתבות נרחבות לחייהם של 
השחקנים הוותיקים, בעיקר חביבי הקהל. אל מחוות ופריבילגיות אלה מצטרפות פרקטיקות 
של השחקנים עצמם, שגם בהן יש כדי לסמן את הסטטוס הגילי שלהם. אחדים מהם פרסמו 
ויש מהם  סיפורים,  כמספרי  מופיעים  בתיאטרון, אחרים  חוויותיהם  על  המבוססים  ספרים 
במרכזים  קהל  בפני  ייחודיים  במופעים  להצגה  הצגה  שבין  הממושך  הזמן  את  הממלאים 

קהילתיים, בתי ספר, גמלאים וזקנים בבתי אבות.3 
אחת  לקבוצה  שייכים  ככולם  שרובם  בבירור  מלמדות  המרואיינים  של  הביוגרפיות 
שצמחה מגיל צעיר בתוככי התיאטראות הישראליים, והיא עדיין חיה ונושמת את העולם 
אל  הובילה  כדור השלג  והכלכליים. שיטת  הפוליטיים  כולל  היבטיו,  על שלל  התיאטרוני 
ספר  בתי  באותם  לימוד  דומה,  היסטוריית משחק  בעלי  חברים של שחקנים  ואל  שחקנים 
דומה,  שפה  נקטו  שהשחקנים  פלא  אין  זה  רקע  על  ובהווה.  בעבר  הצגות  באותן  ומשחק 
עסקו באותם עניינים, ולעתים הזכירו אותן אנקדוטות ואישים מן העבר. עולמם התיאטרוני 
התגלה כתרבות שיצרה בקרב חבריה ברבות השנים תודעה משותפת הראויה לחקירה ולעיון. 

שיוכם  שמותיהם,  הוזכרו  לא  הנחקרים,  של  פרטיותם  על  שמירה  של  האתית  בדרישה  לעמוד  כדי   3

לתיאטרון מסוים והצגות שבהם שיחקו.
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שלוש מערכות: המשחק התיאטרוני ומשך החיים הבימתי

לנוכח  ביטוי.  וכזירת  כחוויה  התיאטרוני  על המשחק  המרואיינים  עמדות  יוצגו  זה  בסעיף 
שאלותיי התבוננו השחקנים הוותיקים בקריירה ארוכת הטווח שלהם, המשתרעת על פני 
עשרות שנים מאז שנות בגרותם המוקדמות ועד ההווה, תקופת זקנתם. בניסיונם להנהיר את 
משמעות המשחק בחייהם הם התייחסו לא רק למהות מקצועם אלא גם לשלבים בחייהם. 
הכותרת התיאטרלית שאני מציעה “שלוש מערכות” מזדהה עם העולם המשחקי שבו פועלים 
הנחקרים ורומזת על גישתם הטוטלית כלפי עולם זה, המטשטשת את ההבחנה בין חיי הבמה 
לחיים שמחוצה לה. ילדות, בגרות וזקנה יתגלו כמושגים משחקיים. על כן ראוי להבין את 

הילדות והזקנה בזיקותיהן למשחק, ובתווך את מהות המשחק של השחקן הבוגר. 

מערכה ראשונה: שחקנים מלידה והוויית ילדות
השחקנים תופסים עצמם כמי שנולדו להיות שחקנים, והמשחק הוא להם מעין גורל. אילו 
שיכלו  לפני  בחייהם,  מדי  מוקדם  להם  ניתנה  כנראה  היא  בידיהם,  נתונה  הבחירה  הייתה 
 homo( להיות ערים לה. הסבריהם יכולים אולי לאשר את הטענה שהאדם הוא יצור משֵחק
נטייתם  את  הבדילו  הם  אך  מטבעו,  במשחק  שרוי  ושהילד   )Huizinga, 1955(  )ludens

המשחקית המוקדמת מזו של שאר בני האדם. “אני אסביר לך”, אמר מרואיין:

שבחור  מפני  קיימת.  להיות  יכולה  לא  ]הבחירה[  שלך  מקצוע שהשאלה  זה  משחק 
מגיע לבגרות ואומר “אולי אני אהיה מהנדס?” “אולי אני אהיה ביזנסמן?” אין דבר 
כזה אצל שחקן. הוא נולד שחקן. אני חושב שבגיל ארבע, חמש, שש, אני לא נתתי 
להוריי לנשום, אני שיחקתי כל הזמן. “עכשיו אני אעשה פינוקיו”, “אני שלגייה עם 
שבעת הגמדים”, “די, מספיק, תעזוב אותי” ]תגובת ההורה[, אני לא עזבתי. זה נולדים 
עם החוש האגוצנטרי הזה של “אני אראה למישהו אחר מה אני יודע, ושהוא יודה לי 
בשביל זה”. אם אתה קטן מודים לך עם שוקולד וגלידה, כשאתה עוד יותר גדול מודים 
לך עם משכורת, וכשאתה מתחיל להיות מפורסם מודים לך עם מחיאות כפיים. אדם 

לא יכול להחליט להיות שחקן, זה אלוהים נתן את זה או הגורל נתן את זה.

שאל  קטנה?”  כשהיית  עשית  מה  שחקן.  הוא  אדם  כל  “בראשוניות  הסביר:  אחר  מרואיין 
הילד:  התפתחות  של  מהפסיכולוגיה  החורג  בטיעון  המשיך  מכאן  אך  “שיחקת”.  והשיב, 
“אלוהים אמר לי בגיל ארבע, ‘אולי אתה תהיה שחקן פעם, אז אני נותן לך ארגז חול ותביא 

לשם את הקהל שלך’”. 
לשאלתי “באיזה גיל התוודעת לעצמך כשחקן?” השיב מרואיין:

מאז שאני קטן, ארבע, חמש. אז ברומניה היו קרקסים נוודים. היה להם ריח אחר. 
הייתי הולך לכולם. היו חיות, נמרים. אספתי את כל החברים בחצר הגדולה ואמרתי 
שנעשה קרקס. תפסתי חתול אחד שדומה לנמר. הכנסתי אותו לכלוב ואמרתי לקהל, 
לחבר׳ה שהתאספו ושילמו, כל אחד שני שקלים או משהו כזה, “ועכשיו אני יודע 

לאלף, תראו את הפלא פלאים”.
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לאותה שאלה השיב מרואיין אחר באופן שהמחיש עד כמה היה צעיר כשהתוודע לראשונה 
ל״גורלו”: הוא כתב לאמו מכתב, “אמא, אני סחקן”, בשגיאת כתיב, כאומר שאת ייעודו מצא 
בטרם ידע לכתוב כהלכה. מרואיין אחר סיפר שרק בגיל 15 ידע שיהיה שחקן, אך הוסיף מיד, 
“נולדים עם זה”. סיפורו לימד שרק נסיבות חיים קשות לא אפשרו לו לנבא בביטחון את 

עתידו המקצועי, אך בגיל צעיר הרבה יותר כבר הרגיש למה הוא נועד.
חלק מהמרואיינים הציגו את המשחקיות כהוויה ילדותית, והוויה זו נותרה הדומיננטית 
אף שאינה עולה בקנה אחד עם הסטטוס הגילי שלהם, שמחוץ לבמה. המשחקיות המאפיינת 
את חיי התיאטרון מרחיבה את תחולת הילדות ומותחת את המבט הילדותי על העולם ללא 

גבול. מרואיין הסביר:

מה שמבדיל אותנו השחקנים מהאחרים הוא שאנו נשארים ילדים, תינוקות. זה אולי 
מקטלג אותנו. זה עושה אותי שונה ממך. את יכולה להיות בגיל שלי, אבל אני עוד 
ממשיך להיות שטותניק על הבמה. מותר לי. אני בונה בארגז החול שלי את יוון ואת 
מדובר  לא  אבל  מנטלית–רגשית,  מבחינה  שם  עוד  נשאר  אני  הדמויות.  את  רומי, 
באינפנטיליות. בתור אמן אתה נשאר בארגז החול לשחק בו, ואתה נשאר לשחק כל 

החיים שלך.

שחקן אחר תיאר את הילדותיות בזקנה באופן חווייתי:

זה ממש מגוחך. כן, כי אני מרגיש כל כך ילד. אני ילד ברחובות תל אביב. הרחובות 
האלה לא השתנו כל כך מהילדות שלי. אמרתי לעצמי, יא אללה, כל כך הרבה שנים 
כי אני שוכח,  ]צוחק[,  זה מה שגיליתי פתאום  אני בעיר הזאת, אני בכלל מבוגר. 
אני ילד. התיאטרון הוא המפתח לילדות, לנעורים. אז בוודאי שהיום אני יכול לדבר 
עליו גם באופן פילוסופי, כי אני כבר בשלב הזה. אני יודע שאני בסיום של מעגל, 
כמה עוד אני אתגלגל? ]...[ ואוו... אני ילד, אני חסר ידיעה בכלל. אני באמת ילד. 
ואני הכי זקן בעולם. ואני מחבר אותם יחד ]...[ בגיל שבעים וכמה אם אתה מתחיל 
להשתטות ברחוב ]מדגים עיוות בפיו[ יכניסו אותך לבית משוגעים. אבל על הבמה 

אתה יכול לעשות את זה, ועוד משלמים לך בשביל זה. זה פשוט כיף אדיר.

מערכה שנייה: הוויית העצמי של השחקן הבוגר
כל אחד מהמרואיינים גילם גלריה מרשימה של דמויות, שרובן בוגרות, ססגוניות ונמצאות 
הדמויות  של  במשמעות  לעסוק  הרבו  המרואיינים  חייהן.  של  הפוסט–ילדותיים  בשלבים 
אחרת,  תמה  לטובת  הילדות  דימויי  נזנחו  כאן  לעצמיותם.  ביחס  בהווה  או  בעבר  שגילמו 
זאת אחד מהם כשהציג את “תזת  הרצינות המשחקית, או האמת שבמשחק. היטיב לתאר 

השלבים” בחיי שחקן והעניק לכל אחד מהשלבים פרשנות אישית:

הצלחתי להפריד את תקופת עבודתי כשחקן לשלוש תקופות. יש שלושה מינוחים 
למשחק: לשחק, להציג ולהיות. התקופה הראשונה היא to play, במובן של משחק 
ילדים, אתה משחק, אתה עוד לא יודע כלום, אתה משחק כמו שילד משחק ברחוב, 
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בגן, בבית. אחרי שעברת את התקופה הזאת של המשחק, אתה נכנס לתקופת ההצגה. 
to perform זה להציג. יש לך כבר כלים, אתה יודע איך צריך להציג, גנב, או פקיד, 
ה–acting, שם  בן אדם בכל מקצוע שהוא. כשמגיעה התקופה השלישית,  או סתם 
לא מספיק רק לשחק, לא מספיק להציג, אתה חייב להיות שם עם עצמך. זה להיות. 
הוויה היא שלב שהוא מאוד גבוה, שבו השחקן מראה את עצמו דרך הטקסטים. הוא 

מדבר על עצמו דרך הטקסט שלו.

“השיטה”
להתרשם  היה  נקל  השחקנים.  כל  ידי  על  הואדר  במשחק,  ההיות  מצב  השלישי,  השלב 
שמדובר בסגולה תיאטרלית שזוכים להגיע אליה אחרי כברת דרך מקצועית ארוכה. היא 
 Stanislavsky,( סטניסלבסקי  הגדול  המורה  של   )the method( השיטה  עם  ונקשרה  שבה 
1961(. השיטה זכתה למבחר תיאורים, ועיקרה הוא ביטול המרחק שבין השחקן ובין הדמות 

שהוא מגלם. מרואיין אחד הסביר:

הרגש זה המוטו של סטניסלבסקי. אם אתה לא מרגיש את התפקיד, אם אתה משחק 
]...[ אם אני רוצה לשחק את המלך ליר, קודם  מרוחק מהתפקיד, זה בלתי אפשרי 
שאני ארגיש אותו. אני אדע מי זה המלך ליר, למה הוא היה אכזר כלפי הבת שלו, 

וכך הלאה, ואז באופן טבעי יבואו לי העמידה, ההליכה והכול.

שחקן אחר המחיש את ביטול המרחק מהתפקיד כך:

הפרטי  ]בסטודיו  הייתי שם  אני  הסטודיו לשחקנים.  מייסדי  בין  היה  לי סטרסברג 
בארצות הברית[ בתור צופה פעיל ]...[ היה תרגיל שנקרא “רגע פרטי”, זה רגע שבו 
אתה רק עם עצמך באמת. אתה יודע שזאת במה, שאתה נחשף לגמרי כאילו אף אחד 

לא צופה בך. זה תרגיל שסטרסברג עיבד מתוך סטניסלבסקי.

“סטניסלבסקי גילה שאתה חייב להיות הכי קרוב לאמת. אתה לא עושה כדי להרשים. אתה 
עושה כי אתה שם, אתה הדמות”, תיאר שחקן אחר. תורה טוטלית זו על עצמיותו של השחקן 
השתקפה בביטויים שנקטו המרואיינים בתארם את הווייתם על הבמה, לדוגמה: “חיפשתי 
בכל דמות לא את ההזדהות שלי עמה, אלא את הזהות שלי בתוך הדמות”; “במשחק אני 
משאיל את עצמי, אני משיל את עורי”; “הנפש הפנימית שלך היא שמזינה את התפקיד. 
תמיד הדמות בסוף אמורה להיות אתה. גם אם המדובר ברשע מרושע, מפלצת. זו התורה של 
המשחק, שאתה מחפש את המשיקים שלך באיש הזה”; “הדמות זה אני ביושר האבסולוטי 

שלי”; “בשביל לגלם את הדמות אני לוקח את הכול ממני. זה הסוד של העניין”.
ניסיונם הרב של המרואיינים הביאם לדקדק לעתים במובני המילים מתחום המקצוע. 
האחד הבחין בין המשחק האותנטי ובין “שחקוק”, משחק לא אותנטי, שעושה דרמטיזציה 
“התנהגות”,  לטובת  “משחק”  המילה  על  לוותר  ביקש  השני  במחזה.  מתבקשת  לתגובה 
המייצגת בעיניו הוויה אותנטית יותר. והיה מי שהשווה בין “דמות” ל״צל” כדי להבדילם 

מאדם, שהוא עולם מלא, ושאותו צריך לגלם.
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שיטת  של  שיישומה  לימדו  המרואיינים  והמקצועיים,  האישיים  יתרונותיה  למרות 
“זה הורס”, תיאר שחקן  סטניסלבסקי עלולה לגבות מחירים, ושהם מוכנים לשלם אותם. 
את המאמץ הפיזי והרגשי, “בערב אחד של הצגה, ההשקעה הנפשית משולה לשמונה שעות 
עבודה. אתה עייף, אתה מוריד משקל, כי אתה משתמש בנכסים הכי פנימיים והכי יקרים 
שלך”. יתר על כן, המעורבות הרגשית במהלך החזרות כה חזקה, עד שהיא עלולה להביא 
לידי קונפליקטים עם הבמאי אם השחקן מזהה שהוראותיו של זה יוצרות מרחק בינו לבין 
התפקיד. מרואיין סיפר שבמאי דרש ממנו ללבוש מעין כרס על בטנו כדי לשוות לו מראה 
מסוים, אך תגובתו בשם האותנטיות המשחקית לא איחרה לבוא, והיה בה כדי לעלוב בבמאי:

עוד  ואתה  שלי,  מהתחתונים  להתפשט  רוצה  “אני  וצעקתי,  הזו  הכרס  את  לקחתי 
מלביש עליי כרס, אתה מטומטם?! אני רוצה להיות אני הכי אני, אני צריך להתחבא 
מאחורי כרס?!” אני משחק את זה בשביל להאמין שכל מה שעשיתי בתיאטרון נבע 
מאיזו אמת עמוקה, ולא איך צריך לעשות, ואיך למצוא חן ואיך צריך לקבל ביקורות 

טובות. אלא באמת איך ליצור מהמילים שהן רק מילים, בן אדם חי, איך להיות.

בקהל,  השחקנים  מוצאים  התיאטרוני  במשחק  הדמות  עם  האני  של  זו  לאחדות  אישור 
באמון העמוק שהופך את הצופים למשתתפים בדרמה שלנגד עיניהם. כך תיאר זאת אחד 

המרואיינים:

בתת ההכרה הקהל תמיד מרגיש שיש משהו שמפעיל את השחקן כך שהוא מוציא 
תפקידים כאלה. אז הוא לא יודע בהכרה שלו ]...[ אני לא מספר את זה ]על ההזדהות 
האישית עם הדמות[ לקהל, אני מספר את המחזה דרך המחזה, אבל אופן הביצוע כל 
כך מרגש, התוצאות הן כל כך מרגשות וחווייתיות, שצריך משהו מיוחד כדי להפעיל 
את זה, כדי להגיע לעוצמה הזאת. ולכן, אני חי עם ההרגשה שהקהל אתי, שהקהל 

יודע בדיוק מה אני עושה ]מזדהה עם הדמות[.

“זליג” ושאלת הדמויות
בראיונות נכללה שאלה שכיניתי “שאלת הדמויות”. בשאלה זו ביקשתי לדעת מה השחקן 
אומר לעצמו על משמעות חייו, שרובם הוקדשו לגילום דמויות שאינן הוא ושסיפורן הביוגרפי 
אינו סיפורו. ההיגיון של שאלה זו דומה להנחת המוצא בסרטו של וודי אלן “זליג”, המתאר 
זיקית חברתית, אדם הלובש ופושט במהלך חייו את צורתם והתנהגותם של אנשים שהוא 
ולבסוף  ונעשה כמותם. הזדהותו החזקה עם הדמויות מעוררת דאגה למצבו הנפשי,  פוגש 
הוא נפגש עם הפסיכיאטרית ד״ר פלטשר. זליג הוגדר בסרט “אדם משתנה”, ובשלב מתקדם 
של חייו תיאר אותו אחד הקריינים כך: “זליג נטול אישיות לאחר שתכונותיו האישיות אבדו 

בנפתולי החיים. הוא יושב לבד, בדממה, בוהה בחלל. אפס, לא אדם ]...[”.
ואולם, תגובותיהם של השחקנים לשאלת הדמויות היו רחוקות מללמד על שכחה עצמית 
החיים,  את  לסקור  פסיכולוגי  קושי  בהן  ניכר  לא  גם  המגולמות.  הדמויות  בתוך  זליג  נוסח 
אף שתוארו בעיקר כחיים על במה. התגובות עלו בקנה אחד עם תפיסת המשחק האותנטי 
יותר  קצת  זה  החיים.  זה  הבמה  אתה.  תמיד  זה  כול,  “קודם  אמר,  האחד  למעלה.  שתוארה 
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מהחיים, הכול מקבל תמציתיות כזו. הבן אדם ששם זה אתה פלוס האמנות. אבל זה כן אתה 
במצבים שונים שאולי לא היית בהם אף פעם, אבל משהו בך, אחרת לא תהיה אמת בזה”. 
שני אמר, “בכל תפקיד ביצעתי את הדרך שבה יכולתי להוציא מעצמי את אותם דברי רגש 
שהיו תואמים את הדמות במחזה. הייתי מכניס אליי את הדמות, ולא מפקיר את עצמי בשביל 
הדמות. הייתי שם אני”. השלישי הדגיש, “בגילום הדמות זה אני, זה אני. אני הייתי אני באותו 
רגע נתון. אני לא שיחקתי, אני פעלתי על הבמה. אני חי על הבמה, לא מת על הבמה”. שחקן 

בן שמונים שגילם 260 דמויות במרוצת הקריירה שלו שב והצהיר, “כל הדמויות בתוכי”.
יוצא אפוא שהדמות אינה מסכה שהשחקן עוטה על עצמיותו ועל גופו ומסתתר מתחתיה. 
מקצועיותו שוללת את האפשרות שהוא יפעל בשירות הדמות. יש בכך כדי להסביר מדוע 
השחקנים רואים את עצמם כיוצרים ואת המשחק כתהליך של יצירה, ומדוע הם מעדיפים 
מהמחזה  הדמות.  תגולם  שבו  האופן  על  ונאבקים  אחרות  פני  על  מסוימות  דמויות  לגלם 

הכתוב ועד למשחק על הבמה עוברת הדמות טרנספורמציה של ניכוס לטובת העצמי.

מערכה שלישית ואחרונה: היעדרות זקנה מהבמה
מחזות הם אתרים לקיום חברתי של זקנים, מפני שהם כוללים ־ גם אם לא לעתים קרובות 
־ דמויות של סבים וסבתות, דודים ודודות ואנשים זקנים בכלל. לשמחת השחקנים, מאפיין 
זה מבדיל את המשחק בתיאטרון הפורמלי ממקצועות אחרים. אחרי ככלות הכול, את המלך 
הוותיקים  השחקנים  אחרת.  אפשר  אי  מקצועית  ומבחינה  זקן,  שחקן  רק  לגלם  יכול  ליר 
אמנם יוצאים לפנסיה, אך אם צברו מוניטין, ואם תפקודם המנטלי והפיזי סביר, הם צפויים 
להמשיך לעבוד בתיאטרון. הם יודעים שלקהל אין העדפה לשחקנים צעירים או מבוגרים, 
ושבמעמד ההצגה אין לסטטוס הגילי כל חשיבות; הכול תלוי באיכות המשחק, ובה בלבד. 
כמעט  ראשיים  או  ראויים  תפקידים  לגלם  מזלם  שפר  מעטים  על  רק  המרואיינים,  מבין 
מדי ערב. לעומתם, אחרים מציינים שעל אף אופי המקצוע, היצע התפקידים המתאימים 
או  התיאטראות  פתחי  על  לחזר  נאלצים  והם  מצומצם,  הוא  בתיאטרון  ותיקים  לשחקנים 

“לחכות לטלפון מהתיאטרון” כדי לזכות בתפקיד, ולו מינורי ושולי.
הכולל  הדמויות  ברפרטואר  שיעורן  אך  במחזות,  זקנים  של  דמויות  יש  אמנם  כאמור, 
הוא מזערי. על רקע זה נקל להבין את ויתורה של שחקנית בת שמונים על טיולים בחו״ל 
לטובת המשחק, בטענה כי “אז לא הייתי באפריקה. אז אהיה באפריקה בגלגול הבא”, או 
את דקדקנותו של שחקן שקיבל פרס מפעל חיים ואמר, “׳מפעל’ זה לא ביטוי טוב, מפטרים 
ממפעל”. נקל להבין גם את העובדה שכמחצית מהשחקנים, גברים ונשים, הביעו בראיונות 
את משאלתם, המשאלה בה״א הידיעה, לשחק את דמותו של המלך ליר. לדעתם, הם ראויים 
לכך לא רק בזכות גילם, אלא גם בזכות כישרונם לגלם דמות מורכבת במחזה קלאסי, וזו 
עשויה לשפר את המוניטין שלהם גם לעת זקנתם. אם כן, הזקנה מקבלת ייצוג על הבמה, אך 
היא נדירה עד כדי כך שכאשר תיאטרון הציע לשחקן ותיק לגלם דמות של זקן סנילי נלעג, 

השחקן אמנם נעלב ו״כמעט קיבל התקף לב, אבל לבסוף הסכים”.
השמונים  בשנות  שחקנים  שכאשר  מצאתי  נוספים.  במובנים  מהבמה  נעדרת  הזקנה 
זקנים, הם מבצעים את הדמות כאילו היא בגדר תחפושת,  לחייהם מגלמים תפקידים של 

כמהות לא אישית המוענקת להם מבחוץ. לדוגמה, מרואיינת אחת אמרה:
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כדי לבצע זקנה על הבמה צריך מאוד להיזהר שההופעה החיצונית תהיה נעימה לעין 
ושאתה תאהב אותה. אתה רוצה שהקהל יאהב אותך, את הדמות. חשבתי איך אישה 
זקנה מדברת, ולאט לאט מצאתי את הדרך איך להציג אותה. הסתכלי על הסקיצה 
והיא  נפלאה,  ידענית  היא  פאה.  לי  נתנה  המלבישה  יפה.  מאוד  היה  זה   ,]...[ של 

מכירה אותי. אנחנו שתינו יושבות, וזה תמיד יוצא מאוד יפה.

ואחרת סיפרה:

בכל יום שישי אני הולכת לבית קברות. ניגשת אליי אחת, אמרה לי, “אוי, אותך אני 
חיפשתי. את יכולה לעזור לי?” היא אישה שראתה אותי בפרסומת בטלוויזיה, יש 
איזה משפחה שהיא רצתה שאני אעזור לה. את יודעת, הסתכלתי על הטיפוס הזה, 
כל  אידיוטיות, אבל מסכנה. לא  ועם משקפיים  נפלה לה  הזמן  עם המטפחת שכל 
שחקן יכול לבצע את הדמות הזאת ]מחקה את תנועותיה המגושמות של האישה[. זה 
סוג של דמות שעל שחקנית לדעת לגלם. הבמה דורשת. הקהל דורש שתיתני לו את 

זאתי כמו כל דמות מתוך שייקספיר.

ועוד סיפרה:

היה גם פעם בהצגה זה שמשחק את הבן שלי. אני מאוד זקנה בהצגה, מאוד מכופפת. 
הוא אומר, “אמא, מה שלומך?” ואז אני מסתובבת ואומרת, “כשמישהו מגיע לגיל 
תשעים לא שואלים שאלות כאלה”. לפתע ראיתי אותו, משהו ענק, וצחקתי מאוד. 

הוא לא ידע מה הצחיק אותי. 

מתבוננות  הן  זו.  עם  זו  דבר  אין  מגלמות  שהן  הזקנה  ולדמות  הזקנות  שלשחקניות  נדמה 
בדמות ובהכנה הדרושה לגילומה מנקודת מבט מקצועית עד כדי סטריאוטיפית. 

בדוגמה הבאה הפער הנתפס בין העצמי של השחקן הזקן לדמות הזקן שהוא מגלם היה 
כה ברור, עד שנוצרה מכך מבוכה. אחד המרואיינים סיפר שפעם שחקן זקן שהכיר קיבל 
“תפקיד של זקן”. הוא עשה דרמטיזציה לתפקיד כדי להדגיש את מאפייניה הזקנתיים של 
הדמות, והבמאי העיר לו, “אל תעשה שום דבר מיוחד, תהיה אתה, זה מספיק”. המרואיין 
האשים את הבמאי במצב המביך, משום שלדעתו מלכתחילה היה על הבמאי לבקש מהשחקן 
“להתנהג באופן טבעי לגמרי, כפי שהוא”. דומה שעל הבמה מתכוננת בקרב השחקן זהות 
א–זקנתית, והוא נוקט מרחק מהדמות הזקנה, אך באירוע זה הוא עומת עם זהותו הזקנתית 

הידועה לו ולאחרים מהתחום שמאחורי הקלעים.
מובן שלישי להיעדרות זקנה מהבמה בא לידי ביטוי אצל שחקנים המתקשים בתפקוד 
הפיזי. למרות הקושי, המעבר שלהם מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה נחשב טרנספורמציה 
נסית, או לכל הפחות מופלאה. השחקנים רואים בכך תופעה מבורכת המבטאת היטב את 
האמרה “ההצגה חייבת להימשך”. “ברגע ששחקן נכנס לתחום המואר של הבמה, הוא נעשה 
לאדם אחר. תנועותיו אחרות, דיבורו אחר. ברגע שהוא חוזר אל מאחורי הקלעים, הוא חוזר 

להתנשם”, ציין אחד. ואחר סיפר:
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קורה משהו מאוד מעניין לשחקנים. יש לך נזלת, על הבמה אין לך נזלת. יש לך כאב 
ראש, על הבמה אין לך כאב ראש. כואבת לך הרגל, אין כאבים. הכאבים חוזרים אחר 
כך, אבל האדרנלין עובד כל כך חזק, שאתה לא מרגיש שום כאב. בגלל זה שחקנים 

חולים עולים על הבמה ומשחקים.

כשביקשתי הסבר לתופעה, הוא התמצה בדברים אלה:

ריכוז של אנרגיות שאנחנו לא מדמיינים לעצמנו. כשאני עולה על  יש  על הבמה 
הבמה אני מרגיש כאילו אני אלוקים, כל העולם. למה מנצחים בתזמורת חיים כל כך 
הרבה שנים? זקנים הם נעמדים מול התזמורת, פתאום עוצמות שלא יודעים מאיפה 
זה בא. איך? גם זקן רגיל יכול לנפנף ככה בידיים כמו שהם עושים? לא! זה הקסם 

של הבמה, זה הריכוז של האנרגיות והעוצמות ושל היצירתיות.

האפיזודה הבאה סופרה בהשתאות על יד שחקן שהציג עצמו כעד:

באותו היום של החזרות בו ]השחקן הזקן[ היה צריך לשחק, הוא היה בבית חולים. 
לא  היה.  בן תשעים  גלגלים.  בכיסא  אותו  הוציאו  בורג,  לו  סידרו  הרגל,  שבר את 
יכול ללכת. הוא אמר שהוא יבוא לחזרות. בא עם כיסא גלגלים. יש שם ]בהצגה[ 
קטע שהוא היה צריך לעלות אליי למעלה במדרגות כדי לתת לי כוס תה. הוא היה 
בתפקיד מחלק תה. אמרתי לו, “אני ארד אליך”. הוא אמר, “לא! איך זה תרד אליי?! 
כתוב במחזה שאני עולה אליך, אתה המנהל”. שאלתי אותו, “איך תעלה?” הוא אמר, 
“בהצגה אני אעלה”. אמרתי, “בוא נעשה חזרות” ]על הטיפוס במדרגות[, והוא אמר, 
“לא, עכשיו אני לא יכול. בהצגה אני יכול”. אני ישבתי למעלה במשרד ]בהצגה[ הוא 
קם, לקח כלי של תה, עלה במדרגות, נתן לי את התה. הייתה הפסקה, לקחו אותו עם 

כיסא גלגלים לחדר. אני ראיתי את זה בעיניים שלי.

הטרנספורמציה הזהותית המתרחשת במעבר בין שני מרחבי התיאטרון קשורה בפער שבין 
שני קהלים שכיחים של השחקנים הוותיקים: שחקנים צעירים מאחורי הקלעים וקהל הצופים 
על הבמה. השחקנים הוותיקים מסומנים על ידי השחקנים הצעירים בהתאם לגילם ומקבלים 
כבוד והערכה לניסיונם המקצועי, ולעתים גם מוכנים לשמש יועצים ומדריכים לדור הצעיר. 
לעומת זאת, ולעתים בהפרש של רגע, הביצוע על הבמה מפוגג לגמרי את אלמנט הגיל. המושג 
)ostentation( עשוי להסביר זאת: כשעצם חי או דומם ממוקם  הסמיוטי של הצגה לראווה 
ב״מקום מכוון”, כמו במה, הוא מעורר שינוי תפיסתי אצל קהל הצופים, והם מתייחסים אליו 
כמסמן, כאקסמפלר )State, 1985, p. 35–36(. בלשונם של השחקנים: “הבמה מוחקת. היא 
מעלה חיים חדשים. האשליה האופטית של הבמה היא גם ערכית”. ייתכן שאפשר להסביר 
זאת במודעות של השחקן ושל הקהל כאחד לביצוע תפקיד. ביצוע של דמות הוא מעין מסכה 
באופן   )Featherstone & Hepworth, 1991( השחקן  של  הזקן  הגוף  מסכת  על  המונחת 
להניח  הוותיקים  לשחקנים  מאפשר  המשחק  הגוף.  דימויי  של  השלילי  הייצוג  את  המבטל 

מסכה על מסכה, וכך להשיב לזקנה את פניה האנושיות )גמליאל, 2007(.
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קרי  מהבמה,  הממשית  ההיעדרות  הייתה  בראיונות  נסערות  תגובות  שעוררה  תמה 
הפרישה מהמקצוע. השחקנים הגיבו לשאלות הקשורות בה בנחרצות, כמעט בעלבון. לדידם, 
לא זו בלבד ששחקן “לא יכול להיות זקן”, אלא ש״בתיאטרון אין דבר כזה פנסיה״. כשתהיתי 
על עומק המשבר, קשרו השחקנים את הפרישה עם מה שאין מנוס ממנו ־ דיכאון ומוות 
־ ותמכו את עמדתם בסיפורים על שחקנים שהכירו. האחד הסביר שהפרישה גורמת לכך 
שהשחקן “מפסיק להתקיים על הבמה״. כשביקשתי להשוות לפרישה ממקצוע אחר, אמר, 
“במשחק זה יותר גרוע, כי אין לך את מה שהיה קודם באופן טבעי לגמרי כמעט ]תשומת 
הלב של הקהל[. השחקן עובר תהליך מנטלי מאוד קשה, יש דיכאון, סוג של מחלת נפש״. 
ילט–ִאין במוח שלך כבר. שחקן נשאר ילד. הוא ילד, הוא לא  ּבִ ושחקן אחר הסביר, “ככה 
מאמין, רגע, מה פתאום אני בפנסיה? אז מה אם אני בן שישים? אני ילד! מה זאת אומרת?!” 
שחקן שלישי אמר, “היצירתיות היא העיקר בחיים. אם אתה מרגיש שאתה מפסיק ליצור, 
אתה יכול למות”. “למה להמשיך לשחק?” שאלתי שחקן בן שמונים, והוא השיב לי בשאלה 
רטורית, “למה לחיות? לא שאלת את עצמך אף פעם? המשחק זהה טוטאלית בשביל לחיות. 
אם אין הזדהות טוטלית לשחקן עם המקצוע הזה, זה לא הוא. זה מוכרח להיות כמו הדם בתוך 
כל איבריך”. מרואיין נוסף אמר, “שחקנים כשהם יוצאים בזקנתם לפנסיה, הם מתים לאחר 
זמן קצר. זה בלט במקרים שאני הכרתי. אני מפחד מזה. אומרים שפחד של גברים זה לאבד 
את האונות. הפחד שלי זה לאבד את הזיכרון. פחד אימים”. רבים מהשחקנים הביעו משאלה 

לשחק עד יומם האחרון, “למות בתיאטרון”.

דיון: ייצוג ואי ייצוג של העצמי המשֵחק

לטענות  וכמקור  מחיה משחקי  כמרחב  כארגון,  היבטים:  בתיאטרון משלושה  יעסוק  הדיון 
 Wilshire,( תיאורטיות. השראה לדיון שלהלן היא התיאוריה הפילוסופית של ברוס וילשייר
1982( על העצמי, שפותחה במסגרת המחקר על התיאטרון וקושרת בין תיאטרון לעצמיות. 
תיאוריה זו מתייחדת בכך שהיא מציעה שהמטפורות הדרמטורגיות אינן הולמות תמיד את 

תיאור העצמי.
הוא  ובזאת  ממנה,  חלק  הם  שהזקנים  החברתית  המציאות  את  לייצג  פועל  התיאטרון 
בלי  בחוק  הקבוע  בגיל  לפרישה  עובדיהם  את  שמייעדים  אחרים  רבים  מארגונים  נבדל 
אפשרות למשא ומתן, או שמחייבים אינטראקציות שבהן הצעירים נמצאים בעמדת סמכות 
מתנאי  נהנה  כבר  שהוא  ואף  מאפשר,  הוותיק  השחקן  של  שתפקודו  ככל  הזקנים.  כלפי 
גם  זה,  במובן  עתידיות.  בהצגות  המשחק  בצוותי  פוטנציאלי  משתתף  בחזקת  הוא  פנסיה, 
בזקנה מאוחרת עשוי מקצוע המשחק ליפול מחוץ להכללה הגסה הצופה מצב חברתי של 
“תפקיד חסר תפקיד” )Rosow, 1974(, והוא גם אינו נזקק לתיאוריה המעדכנת את מושג 
באופן  מגולמות  זקנים  דמויות  שלפיה  התיאטרונית  המוסכמה   .)Turner, 1990( התפקיד 
הטוב ביותר על ידי שחקנים זקנים, והעובדה שהקהל אינו מעדיף שחקנים צעירים דווקא 
)בניגוד למתואר אצל Cohen-Shalev & Marcus, 2007(, מקנות לתפקידיהם של שחקנים 
והרי  במחזה,  דרמטורגי  ערך  בעלת  וכפיקציה  העבודה  בשוק  כמקצוע  כפול:  ערך  ותיקים 
כשמדובר בתעסוקה של שחקן תיאטרון, הוא מועסק כל עוד הוא מקבל תפקידים בימתיים. 
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לנוכח כפילות המשמעות של התפקיד, נראה שהמונח המתאים לתיאור מעורבותם החברתית 
של שחקנים ותיקים הוא דווקא “סּופר תפקיד”. תוצאה אירונית לעתים של השתתפותם של 
שחקנים ותיקים בפעילות התיאטרון היא גיוסם לסצנות סטריאוטיפיות שבהן מופיעים זקנים 

חסרי תפקיד, נלעגים וחסרי תועלת. 
שיעורה  מבחינת  הן  הִזקנה  של  מוטעה  לייצוג  גורמת  במחזות  כדמויות  זקנים  הופעת 
באוכלוסייה והן מבחינת מאפייניה. ראשית, שיעור הזקנים באוכלוסייה הכללית גדול לאין 
ערוך משיעור הדמויות המגולמות על ידי שחקנים ותיקים, ושנית, גילוייה החוץ בימתיים של 

הזקנה הם הרבה יותר מגוונים, חיוניים וא–סטריאוטיפיים ממופעיה הבימתיים.
לשחקנים  מעניק  שהוא  העובדה  את  לזקוף  אפשר  הישראלי  התיאטרון  של  לזכותו 
מקבלי  ומוניטין,  רווחים  על  תמיד  שוקד  שהתיאטרון  אף  אישי;  לביטוי  במה  הוותיקים 
יחיד.  בהצגות  אולמות  למלא  ותיקים  שחקנים  של  ביכולתם  מפקפקים  אינם  ההחלטות 
התוצאה היא זקנים המגלמים תפקידים בעלי משמעות בשוק העבודה, כשפומביות, חופש 
בתפקיד.  הנושא  של  עצמיותו  בשירות  חשיבות  רב  ככלי  משמשים  אישי  וסיפור  יצירתי 
דומה שאפילו בעלי תפקידים נכבדים בזירה הפוליטית בשנות השמונים לחייהם, וגם זקנים 
בשירות  במה  הזה,  מהסוג  אגוצנטרי  למענק  זוכים  אינם  מסורתיות,  בקהילות  כריזמטיים 
העצמי. התיאטרון מאפשר לשחקנים הוותיקים לייצג את הביוגרפיה האישית שלהם, אך בלי 
לשקף את היחס החברתי כלפי זקנים או את מעמדם, אף לא את המעמד של המעטים הזוכים 

לתשומת לב חברתית )כגון משפטנים או פוליטיקאים ותיקים(.
התיאטרון נחווה על ידי השחקנים כמרחב מחיה משחקי )שבו מתאפשר המשחק(. בעבודה 
להעלאת הצגה על הבמה נבררים ומעובדים כל העת מרכיבים בדמויות המשוחקות לטובת 
בריאה ותחזוקה של זהות העצמי. המחקר מצביע על התייחסות סלקטיבית של השחקנים, 
הזקנים בגילם, לשני קצותיהם של החיים: הם אינם מגלמים דמויות של ילדים, אך מעידים 
על עצמם כבעלי אפיונים של ילדים. לעומת זאת, הם מגלמים דמויות של זקנים, משום שהם 
נחשבים המתאימים ביותר לכך, אך אינם רואים עצמם כזקנים. הם הציגו את הילדותיות 
שלהם  החול  לארגז  הבמה  את  ההופכת  בעצמיותם  פנימית  וכמהות  אישיותי  כמאפיין 
ומאפשרת להם הזדהות מקצועית עם שלל דמויות, ובכלל זה דמויות של זקנים. הילדותיות 
היא אפוא כלי בסיסי למשחק מקצועי, ולכן אין לראות את יחסם אליה במישור אחד עם 
יחסם כלפי זקנה. מושגו של גופמן “מרחק מתפקיד” המתקיים בחוויית השחקנים רק ביחס 
לדמויות של זקנים, עשוי להבהיר זאת: המושג מתייחס למקרים שבהם אנשים יוצרים מרחק 
בין עצמיותם ובין העצמי בתפקידם הנוכחי כדי לתקן או להכחיש את מה שנתפס בעיניהם 
כשגוי או כמוזר או כלא מתאים לתפקיד המסוים מול הקהל המסוים. במקרה של השחקנים 

הוותיקים, הזקנה שלהם עצמם נתפסת בעיניהם כדבר מה שהקהל אינו מעוניין לראות. 
בריאיון הצהירו השחקנים על עצמם כילדים וטענו שבזכות ילדותיותם שאינה נגמרת 
שבאופן  הזכירנו  זקנות  לדמויות  יחסם  זאת,  לעומת  הדמויות.  את  להפנים  מסוגלים  הם 
כאתגר  דמות אחרת,  כל  אל  כמו  הזקנה  הדמות  אל  זקנים מתייחסים  פרדוקסלי, שחקנים 
מקצועי, ולפיכך הם מתגייסים במלוא הרצינות הסטניסלבסקית לבטל את המרחק בינם לבין 

האדם הזקן שהם מגלמים. כך תיאר זאת שחקן בן שמונים:
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אז אני צריך לשחק זקן. אם אני אלך לבית זקנים ואראה זקנים, זה לא אני. אני לא 
יכול לחקות זקן, אי אפשר לחקות זקן. כל זקן הוא אחרת. וגם תלוי את מי הוא פוגש. 
אם תבוא אהובתו הראשונה אז הוא צעיר, אם יבוא הרופא לטפל בו אז הוא חולה. 
אז אתה מחפש את הזקן שלך, בתוכך. מי אתה, איך אתה תהיה כשתהיה זקן. עכשיו, 
כשסוף סוף מצאת את הזקנה אצלך, זה אי אפשר להסביר, אתה אומר, “עכשיו בא 

הקיסר לבקר את הזקן”.

אם כן, במרחב המחיה המשחקי אי אפשר להכריע אם המרחק מהתפקיד שנוקטים שחקנים 
ותיקים ביחס לדמויות זקנות הוא בגדר עמדה מקצועית או שמא צפונה בו עמדה קיומית 
 Gamliel, 2000;( מערביות  בחברות  זקנים  המאפיינת  והכחשה,  עצמית  התבדלות  של 
Neimeyer, 1994(. אי היכולת להכריע קשורה גם באפיונים נוספים של התיאטרון, למשל 
בהם  לראות  יכול  אינו  הצופים  שקהל  הסמיולוגי,  בדיון  יסוד  לה  שיש  השחקנים,  אמונת 
העובדה  על  גם  מתבססת  זו  אמונה  מהמסכה”.42  חלק  הן  המעוותות  “הפנים  שכן  זקנים, 

שהבמה מעניקה לשחקנים חיוניות בעוצמה שאין כדוגמתה מחוצה לה.
הן  א–זקנתי  הן  בהיותו  הוותיקים  השחקנים  עבור  לרועץ  הוא  המשחקי  המחיה  מרחב 
טוטלי בחווייתם העצמית. המשחק מטשטש בעבורם את גילוייה הגופניים והתודעתיים של 
הזקנה, אף שלא באופן מוחלט ומתוך יחס כפול לטובת הדמות המשוחקת. למשל, בשביל 
שחקנית ותיקה המגלמת את מיס דייזי ב״הנהג של מיס דייזי”, או בשביל שחקן ותיק המגלם 
את סליירי ב״אמדאוס” או את “המלך ליר”, הירידה בתפקוד הגוף ובמהירות התגובה היא 
חיסרון הזוכה להכרה תיאטרונית כמשאב. אם יש מקום שבו יהיה להם נוח יותר לחוות את 
מגבלותיהם התפקודיות ואת הערך של ניסיון חייהם ומקצועיותם, הרי הוא מאחורי הקלעים, 
מול השחקנים הצעירים. רק לעתים נדירות נחשף הבלבול שבכפל היחס שמשמעותו שתורת 
המשחק מניחה מרחק מתפקיד, בשעה שהתיאטרון בוחר לתפקיד זה זקנים בלבד. במקרים 
כאלה עלול הבמאי להורות לשחקן ותיק לגלם דמות זקן בכך שיסתפק בלהיות הוא עצמו. 
יוצא אפוא שבמרחב הכולל של התיאטרון, הזהות החברתית של שחקן ותיק על הבמה היא 
“לא זקן”, ומאחורי הקלעים היא “זקן”. התיאטרון שואב לטובתו את מקורות העצמי של 
השחקן מחד גיסא, ומשאיר בחוץ את הזקנה מאידך גיסא. כך הוא מזקק את הזהות העצמית 
 self( וַמבנה עצמי של עצמיים  הוותיק ממשמעות חברתית קבועה או מתויגת  של השחקן 
of selves(,עצמי המתבונן בתפקידיו השונים )James, 1925, p. 128(. נוסף על כך, מרחב 
פרישה  של  אפשרות  לשקול  מתקשים  עד שהמרואיינים  טוטלי,  כה  הוא  המשחקי  המחיה 
וחשים שהם נעדרי קיום או ייעוד מחוץ לתיאטרון. דיכאון, חוסר אונים, חוסר טעם לחיים 
ומוצא המוות הופיעו בתיאוריהם באופן שמלמד שעצמיותם משוקעת מאוד במרחב המחיה 
כילדים  התגלו  הוותיקים  השחקנים  סטניסלבסקי.  בתורת  האידיאל  שמֹורה  כפי  המשחקי, 
להכיר  מסוגלים  שאינם  וכמי  עצמיותם,  עם  חשוב  לקשר  מדיום  בשבילם  הוא  שהמשחק 

במציאותיות של סוף המשחק. סוף המשחק בשבילם כמוהו כסוף החיים.
בלוח 1 מתואר מבנה חוויית הזהות של שחקנים ותיקים כפי שעלה מהממצאים.

יאצק  של  ובבימויו  נוביצקי  יאן  של  בכיכובו   )2008( השקיעה”  “לפני  הפולני  בסרט  הציטוט  מקור   4

בלאבוט, המגולל את סיפורם של שחקנים ותיקים בבית אבות המעלים את המחזה “פאוסט” מאת גתה.
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לוח 1. זהות העצמי של שחקנים ותיקים

זהות חברתיתמרחב סימבולי בתיאטרון

לא זקןבחזית הבמה

זקןמאחורי הקלעים

היעדר קיום או ייעודמחוץ לתיאטרון
היעדר מרחב סובייקטיבי ליצירת משמעות

למציאות  המכוונות  מאוחרות  גרונטולוגיות  בתיאוריות  דרמטורגיות  למטפורות  נתייחס  אם 
החברתית שמחוץ לתיאטרון, בחיים האמיתיים, נמצא שמבנה הזהות המתואר בהן הפוך. תזת 
 Biggs,( )Featherstone & Hepworth, 1991(, והמושג “התחזות” של ביגס  מסכת הזקנה 
2004( עולים בקנה אחד עם גישת יונג )Jung, 1932( על הפרסונה. ההנחה שביסוד שלוש 
יציבה. התהליך הפנימי של  זהות  להיבנות  יכולה  פנימי שבו  היא שקיים מרחב  התיאוריות 
חיזוק העצמי מסייע לעגן את הזהות לעת זקנה ומספק עמדה שממנה אפשר להתחבר לעולם 
 Andrews,( ואנדרוז  העצמית,  לזהות  פרפורמטיבית  גישה  מיישמות  התיאוריות  החברתי. 
p. 305 ,1999( טוענת בהתאם שהמסכה “עובדת רק אם היחיד מניח דיכוטומיה בין מה שמוצג 
כלפי חוץ ובין מה שמונח מתחת לעור”. מכאן אפשר להסיק שבתגובה לפער המתעצם בין 
הגוף לרוח עם ההזדקנות, העצמי העוטה מסכה מתפצל תיאורטית בין שתי זירות חברתיות, 
הבמה ומאחורי הקלעים. יתרה מכך, התיאוריה של ביגס )Biggs, 2004( מתחקה על התרופפות 
ומודר  פנימה  בנסיגה  שמצוי  עצמי  של  זהות  הבניית  ומתארת  סביבתו  עם  הזקן  של  מגעיו 

מאינטראקציות חברתיות. בלוח 2 מתואר מבנה חוויית הזהות של זקנים לפי גישה זו. 

לוח 2. זהות העצמי של זקנים לפי התיאוריות 

זהות חברתיתמרחב סימבולי מחוץ לתיאטרון

זקן )מראה הגוף המתויג(חזית הבמה

לא זקן )עולם פנימי סובייקטיבי ודינמי(מאחורי הקלעים

קיים מרחב סימבולי פנימי ליצירת משמעות מחוץ לאינטראקציה החברתית
ולניהול זהות רצויה ליחיד

מה משמעות הניגוד בין מבנה הזהות החברתית במקרה המחקר ובתיאוריה? כפי שמלמדים 
שני הלוחות, חזית הבמה ואחורי הקלעים הם זירות ממשיות )בתיאטרון( ומנטליות )כמטפורות 
בתיאוריה( שמבנות זהות עצמית הפוכה )זקן ולא זקן(. לפיכך אני סבורה שיישום המטפורה 
הדרמטורגית בתיאוריה הגרונטולוגית לא זו בלבד שאינו תקף לחוויית הזהות של שחקנים 
לנוכח  מתחזקת  זו  מסקנה  אפיסטמולוגי.  משגה  משקף  אף  הוא  שלגביהם  אלא  ותיקים, 
אלה  לעומת  לתיאטרון  מחוץ  ותיקים  שחקנים  של  החברתית  הזהות  תוכני  בין  ההשוואה 
של זקנים )רובם לא שחקנים( מחוץ לאינטראקציה החברתית )השורה השלישית בכל לוח(. 
זהות בעלת ערך, בעוד שהתיאוריות  כפי שראינו, השחקנים חסרים מרחב פנימי לחוויית 
מייחסות לזקנים אפשרות חיובית זו. ההשוואה מלמדת אפוא על מגבלת השימוש במטפורה 
הדרמטורגית; הקיום מחוץ לחיים החברתיים אינו כקיום מחוץ לתיאטרון. המציאות שמחוץ 
לחיים החברתיים נחשבת מבחינה תיאורטית זירה של מאחורי הקלעים שבתוכה צפוי העצמי 
להעמיק את נסיגתו הקונסטרוקטיבית. שחקנים עתירי ניסיון בעולם התיאטרון מתגלים כמי 
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שאינם רואים בתיאטרון מטפורה מחוץ למרחב התיאטרוני הממשי, כלומר אינם מסוגלים 
לשנע את חוקיו וסדריו לטובת רווחת העצמי. הם כסנדלר ההולך יחף, חסרים את המשאב 
הסימבולי שהתיאוריה מנבאת שעשוי לסייע להם להתמודד עם הדרה חברתית. “פרדוקס 
פחות  שעליהם  השחקנים,  על  חל   ,)Diderot, 1957( מדידרו  לשאול  אם  הזקן”,  השחקן 
נכון לומר ש״כל העולם במה”, אלא ש״הבמה היא כל העולם”, ומה שמחוצה לה אינו יכול 
לקבל מובן תיאטרוני. במובן זה הנרטיב הקיומי שסיפקו הנחקרים הוא דוגמה ליוצא הדופן 
מגישתו הדרמטורגית של גופמן: “מובן שלא כל העולם במה, אבל לא קל לציין את הדרכים 

.)Goffman, 1959, p.72( ”המכריעות שבהן הוא אינו תיאטרון
אנו למדים שלמצב קיצוני של היעדר אזור של מאחורי הקלעים בעצמי עלולה להיות 
תוצאה טרגית בסוף המשחק. משמעות הדבר שמוגבלּות הייצוג של התיאטרון, המתבטאת גם 
בתנאי הקריירה של שחקן, אינה מאפשרת לו להתמודד ביעילות עם שינויים במשך החיים. 
השחקן הנשאר ילד הוא בהכרח גם מי שהפרישה מטילה אותו למצב לא ידוע ומאיים. עניין 
זה עשוי לתמוך בהשערה שפרישה מעבודה צפויה לעמת מבוגרים )שאינם שחקנים דווקא( 
עם תחושת חוסר יעילות )Cox, 1990(, אך פרישה מהתיאטרון עלולה לעמת עם תחושה 
כרוך  לגדול  הדחף   ,)Wilshire, 1990( וילשייר  לפי  נוכחות.  היעדר  יותר:  הרבה  חריפה 
בהקרבת ההגנה שמספק ביצוע מורגל ומוצלח. השחקנים הוותיקים אינם מוותרים על ההגנה 
פיקציות  של  התמידית  ההכלה  תוצאת  היא  לבמה  מחוץ  שלהם  הדיסאוריינטציה  הזאת. 
ָרה–תיאטרוני זה, החיים על הבמה חיוניים ומוארים מאוד,  ועובדות השלובות זו בזו. במצב ּפָ

המוות לעומתם שחור משחור, והזקנה, שאינה קיימת, אינה מתווכת ביניהם.
הכללי  מציעה לשקול את הערך  אני  ייחודיותו של מקרה המחקר,  אף  ועל  זאת,  ועם 
של התובנה על היעדר מאחורי הקלעים בזהות העצמית של שחקנים. ההבחנה התיאורטית 
בין פנים לחוץ בעצמי הולמת את החלוקה הקרטזיאנית בין גוף לרוח. מחקרי, שבדק את 
מטפורה,  אינו  תיאטרון  שבשבילם  שחקנים,  בקרב  הדרמטורגית  המטפורה  של  תוקפה 
מערער על תוקפו של מבנה זה, ששימש השראה לתיאוריות במבחר תחומים. ערעורי עולה 
גרונטולוגיות שביסודן  גישות  )Andrews, 1999( המבקרת  אנדרוז  זה של  עם  אחד  בקנה 
על   )Wilshire, 1982( וילשייר  של  דומה  ביקורת  עם  וגם  הקרטזיאנית,  החלוקה  מונחת 
הנחות האקזיסטנציאליזם הקלאסי נוסח סארטר )1966(, המנגידות בין ההיות–בשביל–אחרים 
העצמי  בין  הבחנה  היעדר  על  מלמד  מהנחקרים  שהתקבל  המידע  האותנטי.  העצמי  ובין 
הפרפורמטיבי )המבֵצע( לעצמי פנימי בהגדרה העצמית. הוא מאשר את התפיסה שהעצמי 
Merleau-( ואת הפנומנולוגיה של מרלו–פונטי ,)Mead, 1934( מוגדר בתהליך של חברתיות

Ponty, 1962, p. xi(, שלפיה אין איש פנימי, ורק בתוך העולם החברתי האדם עשוי לדעת 
 decentred self( )Rosenthal & Bourgeois,( את עצמו. זוהי תפיסה של עצמי חסר מרכז
כך  על  המתבסס  תיאורטי  עצמי  תהליך,  שהוא  עצמי  יסודית,  פנימית  מהות  וחסר   )1991

שהוא מסוגל למלא תפקיד.
יכול  בדרך שונה בתכלית. ההבדל  הביצוע  לחוות את  ומי שאינו שחקן עשויים  שחקן 
שקר  עם  נקשר  ביצוע  שחקן,  שאינו  מי  בשביל  השחקן.  למודעות  יחסי  יתרון  על  ללמד 
והעמדת פנים. כדי להמחיש זאת די אם ניזכר בחוסר הנוחות הראשוני בתגובתנו לניתוחיו 
לביקורת  נתוודע  אם  או   ,)Goffman, 1959( היומיום  בחיי  האני  הצגת  בספר  גופמן  של 
 Miller, 2000; Turner, 1988; Young,( הרבה נגד מה שנראה כהתעלמותו מהעצמי הפנימי



דמויות זקנות 400  טובה גמליאל 

של  “עצמי  )או  האידיאלי  העצמי  מהות  הוא  ביצוע  השחקן,  בשביל  זאת,  לעומת   .)1990
עצמיים”(. הוא חווה רצף טבעי או הלימה בין המסכה לאופן שבו הוא מדבר עם עצמו. דבר 
הנחקרים מעלה מסקנה שבכוחה להפוך את הטענה האקזיסטנציאליסטית על ראשה: להיות 
עצמי אין פירושו חריגה מתבדלת, מתכנסת לגמרי, מפני החברתי, אלא “להיות גוף אנושי 
המעורב באופן מחקה )מימטי( עם גופים אנושיים אחרים” )Wilshire, 1982, p. 226(. הנה 
כי כן, מתאשרת טענתו של טרנר )2004( שפיצול העצמי בין הפנימי לחברתי הוא אולי אחת 
“הקלישאות הקשורות לנשיאה בסטטוס ולמילוי תפקיד”, ומפיצול זה מבקשים השחקנים 

להשתחרר )טרנר, 2004, עמ׳ 113(.
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