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שלום לקוראי התוכניה,
המפגש הבימתי הראשון שלי עם פינטר היה בתחילת שנות השבעים בחוג 
לתיאטרון של אוניברסיטת תל אביב. במחזה "מעלית השירות" )בבימוי 

הסטודנטית ציפי פינס(. בקריאה ראשונה הוא נראה מחזה קל לבצוע. 
הדיאלוגים קולחים, ספור העלילה ברור, הדמיות משורטטות בצבעוניות 

ומגרות את היצר המשחקי. צריך רק ללמוד את הטכסט ולשחק את השורות.  
אבל בזמן החזרות העסק שנראה פשוט בתחילה, הלך והסתבך. הסתבר 

שישנם רבדים נוספים שצריך להתחבר אליהם. והם קשורים בעקר למצב 
הבסיסי שבו נמצאים גיבורי המחזה. זהו סוד שעלי לפענח והוא יזין 

את דרכי במסע הקסום והמסתורי להפוך את המילים האלה לבני אדם, 
בשר ודם  שחיים ומתנהגים בתוך עולם שחלים בו חוקי טבע שונים. 

כאילו חוקי הכבידה של ניוטון משתנים, המשיכה בעולמו של פינטר היא 
לכיוונים נוספים.  

   
כשקוראים את "בגידה", כמו ברוב מחזותיו של פינטר, נדמה שאפשר 

לזהות בהם קוד התנהגות אנגלית סטריאוטיפית. קל ליפול לציניות, לקור 
ולאירוניה שאכן קיימת במחזה, אבל הם רק חלק מהעניין. זהו פתרון קל 

מדי להגיד: הם אנגליים כאלה ... יבשים וציניים ושום דבר לא ממש מזיז 
להם. זה לא מחזה על בריטים אלא על בני אדם באשר הם.  מה שעניין 

אותי בבגידה הוא נקודות החולשה והפגיעות של הדמויות. למה הם עושים 
את מה שהם עושים ומה המחיר שעליהם לשלם. רציתי לפענח כל שורה 
במחזה, למה היא נאמרת? למה המילה הזו ולא אחרת? הדיאלוגים של 

פינטר קרובים לשירה מבחינת המשקל והמקצב, ומצד שני הם ריאליסטיים 
ומעוגנים במקום ובזמן קונקרטיים. יש במחזה מצבים רגשיים טעונים: 

גבר שמנהל רומן עם אשתו של החבר הכי טוב שלו. או אישה שמנהלת 
רומן עם החבר הטוב של בעלה. אנשים בוגדים בילדיהם, במקצועות שלהם 

בחלומותיהם ואפילו באהבה שלהם.

מהרגע הראשון ראיתי את בגידה כמחזה קלוז-אפ, שהפעולה לא נמצאת 
בחלל כולו אלא בפרטים הקטנים: עיניים, אצבעות, הטיות גוף, שינויים 
בזוויות הישיבה... תנועות מינימליסטיות שמספרות על מצבן הרגשי של 

הדמויות. כשראיתי את ההצגה בפעם הראשונה, נסחפתי אחר העלילה ורק 
בתמונה החמישית הבנתי שלזמנים יש משמעות. כשנכנסים לאולם והדרמה 

מתחילה, שוכחים לרגע שההתחלה היא בעצם הסוף...

אחת המשימות שלנו כשחקנים, היא להתמודד עם הפערים המשתנים 
ברמות הידיעה של הדמויות, ושל הקהל. לפעמים הדמויות יודעות משהו 

והקהל לא; לפעמים הקהל יודע משהו שהדמויות עדיין לא מודעות לו.

פינטר סיפר פעם בראיון עיתונאי שהרעיון למחזה מבוסס על סיפור 
בגידה אמיתי. הוא עצמו ניהל רומן עם אישה נשואה ואחרי שנים התברר 
לו שהבעל הנבגד ידע על הרומן במשך תקופה ארוכה. מה שהוא הרגיש זה 
שבגדו בו... הבוגד חש נבגד! אהובתו ובעלה בגדו בו בכך שהסתירו ממנו 

את המידע! כשמדברים על האבסורד הפינטרי מתכוונים לזה.
  

העיסוק ב"בגידה" הצריך מידה רבה של נאמנות לדרך שחונכתי בה. 
למוריי ומלמדיי ולאותם אנשים שהשפיעו עלי לאורך השנים. בפעם 

הראשונה שעברנו מחדר החזרות האינטימי לאולם, יכולתי להרגיש אותם. 
כאילו נולה צ'לטון ועודד קוטלר ו...חנוך לוין ומסקין, עזיקרי וקלצ'קין 

מלטפים את עורפי כאומרים אל תפחד מהאמת, אתה בדרך הנכונה. 

בגידה נעימה.  
מוני מושונוב

סדר התמונות: 
תמונה ראשונה: פאב. 1977. סתיו.

תמונה שניה: חדר עבודתו של ג'רי. 1977. מאוחר יותר.
תמונה שלישית: הדירה. 1975. חורף.

תמונה רביעית: דירת רוברט ואמה. 1974. סתיו.
תמונה חמישית: מלון בוונציה. 1973. קיץ.
תמונה שישית: הדירה. 1973. מאוחר יותר. 

תמונה שביעית: מסעדה. 1973. מאוחר יותר. 
תמונה שמינית: הדירה. 1971. קיץ.

תמונה תשיעית: חדר שינה בביתם של רוברט ואמה. 1968. חורף.



המחזה
אמה ורוברט נשואים, די באושר. השנה 1977.

אמה מנהלת כבר 7 שנים רומן עם ג'רי, חברו הטוב של רוברט.
רוברט וג'רי הם לא רק חברים קרובים, אלא גם שותפים עסקיים: רוברט 

הוא מו"ל, וג'רי סוכן ספרותי. הכל זורם על מי מנוחות, וכל השלושה 
נפגשים לארוחות צהריים ידידותיות, משחקי סקווש, שיחות על ספרות 

ואמנות.
עד שאמה מגלה לג'רי שרוברט יודע על הרומן. אם נדייק, הבעל הנבגד 

נוכח בתמונה כבר שנים.
יודע ושותק. יודע כבר שנים, ואוכל עם ג'רי ארוחות צהריים. ומנהל 

שיחות נינוחות על ספרות ואמנות. 
ג'רי מבולבל. מי כאן הבוגד האמיתי? ואיפה האהבה בכל הסיפור? 

מערכת היחסים שבין הבעל, אשתו והמאהב, המשחקים שהם משחקים זה 
בזה ובחיזור, בשקרים ובהסתרה, נפרשים בהדרגה שנה אחר שנה, בהילוך 

לאחור.
הפאזל מתפרק, המארג נפרם: רוברט, אמה וג'רי נחשפים החל מההווה 

בשנת 1977 ועד לשנת 1968, כאשר היו צעירים יותר. צעירים, אבל לא 
בהכרח תמימים.

זהו סיפור על בגידה. על יחסי הכוחות שמניעים את האהבה ואת החברות. 
על שחיקת מערכת היחסים הזוגית. על זמן, על זיכרון ועל היכולת לספר 

סיפורים. 
מה באמת אנו יודעים על בני הזוג שלנו? על עצמנו? על האהבה?

מאת הרולד פינטר
תרגום: אברהם עוז

בימוי: מוני מושונוב
עיצוב תפאורה: אלכסנדרה נרדי

תלבושות: עינת ניר
מוסיקה: רן בגנו

תאורה: מאיר אלון

מנהל הפקה: יוסי שמן רובין
עוזרת בימאי: דבורי ריס

הצגה ראשונה: 26 במרץ 2009 
בית יד לבנים.

משך הצגה: שעה ועשרים ללא הפסקה.  

המחזה הועלה לראשונה 
בתיאטרון הלאומי האנגלי
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הרולד 
פינטר

הרולד פינטר, מחשובי המחזאים במאה העשרים. זוכה פרס 
נובל לספרות לשנת 2005. במהלך חייו כתב למעלה מ-30 

מחזות ויצירות בתחומי השירה והספרות וכן תרם תרומה 
משמעותית לקולנוע כתסריטאי.

פינטר נולד ב-1930 בלונדון, למשפחה יהודית ממוצא 
פורטוגזי ששמה המקורי פינטו. התבגר בשכונת האקני 

וחיי מעמד הפועלים שראה בה משתקפים ברבים 
ממחזותיו המוקדמים.     

 ,RADA למד באקדמיה המלכותית לאמנויות הבמה
ובתחילת דרכו המקצועית היה שחקן. ב-1957 הועלה 
המחזה הראשון שלו "החדר", שהוצג בפני סטודנטים 

באוניברסיטת בריסטול. לאחר שורה של מחזות קצרים 
)כמו "מעלית השירות" ו"המאהב"( החל להתפרסם 

כמחברם של "מסיבת יום הולדת", "מנהל הבית" 
ו"הביתה" שהיו כבר מחזות באורך מלא. 

פינטר חשף בפני עולם התיאטרון הבריטי סגנון ייחודי, 
שהפך במשך השנים למזוהה עם כתיבתו: רבים מהמחזות 

מתרחשים בחללים קלסטרופוביים, והשיחות הפשוטות 
ביותר שמנהלות הדמויות בשפה יומיומית, טעונות 

במשמעות הרסנית. השתיקות הרבות שמכילים הדיאלוגים 
מעצימות את החרדה ואת תחושת האימה. או כפי שאמר 
השחקן פיטר אוטול: "אצל פינטר, המילים הן כלי נשק 
שבו משתמשות הדמויות כדי להרוס זו את זו". האווירה 

החידתית שמאפיינת את יצירותיו היוותה חידוש על רקע 
המחזאות הריאליסטית ששלטה על במות אנגליה של שנות 

החמישים. 

מחזותיו זכו להצלחה אצל הקהל והביקורות, ועובדו 
לסרטים. בהמשך, פנה פינטר לכיוונים אמנותיים נוספים: 
הוא פרסם ספרי פרוזה ושירים, חיבר תסכיתי רדיו וכתב 

תסריטים ל"המשרת", "המקשר" ו"התאונה" שבויימו בידי 

ג'וזף לוסי. פינטר אף עיבד לקולנוע את "אהובת הקצין הצרפתי", בכיכובה 
של מריל סטריפ. 

הוא היה נשוי לשחקנית המוערכת ויויאן מרצ'נט, שהופיעה ברבים ממחזותיו. 
 בהמשך התגרש ממנה ונשא לאישה את הביוגרפית והסופרת אנטוניה פרייזר.

בשנות השבעים התרכז פינטר בבימוי. הוא התפרש על כל התחומים- 
תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, ויצר למעלה מ-50 הפקות.

מחזותיו משנות השמונים מאופיינים בגוון פוליטי, ועוסקים במחאה נגד 
הדיכוי. באותן שנים הפך פינטר פעיל למען זכויות האדם והחל לפרסם 

מאמרים נגד משטרים דיקטטוריים.

כשנסע לטורקיה ב-1985 יחד עם המחזאי ארתור מילר, הוזמן לאירוע שערכה 
השגרירות האמריקאית. פינטר דיבר על העינויים שמבצעים השלטונות 

הטורקיים במתנגדיהם, והמארחים הנזעמים סילקו אותו מהאולם. בהמשך, 
הביע פינטר התנגדות כלפי ממשל בוש והתוקפנות האמריקאית באפגניסטן 

ובעירק, והיה ממבקריה החריפים של מדיניות החוץ הבריטית. 
ב-2005 קיבל פינטר את פרס נובל לספרות על יצירתו. הוא הודיע שהוא 
מפסיק לכתוב מחזות ועובר לעסוק בפוליטיקה. אולם לקראת יום הולדתו 

ה-75 חיבר סדרת תסכיתי רדיו בשם "קולות", ששודרה בבי.בי.סי.

בשבע השנים האחרונות לחייו התמודד עם מחלת הסרטן, שממנה נפטר בגיל 
78 בדצמבר 2008. למרות זאת, הספיק להופיע בהפקת "הטייפ האחרון של 

קראפ" מאת סמואל בקט, שהיה ידידו הקרוב. ההצגה הועלתה בתיאטרון 
הרויאל קורט בלונדון באוקטובר 2006. פינטר נשא את המונולוג המתמשך 

של קראפ, בעודו ישוב בכסא גלגלים שממנו קם רק בסיום. 
מבקרים ואנשי תיאטרון שנכחו באולם הגדירו את ההופעה כ"רגע היסטורי 

בתולדות התיאטרון", וראו בה מעין פרידה מאדם דגול.

הרולד פינטר
עברית: אברהם עוז

זָר
עַל אֲֶשר נָגְַעָתּ
ה ָּ ּה עַד הֵנ ִלבָּ בְּ
יָת ִבּ עַל אֲֶשר ִכּ

י. נִּ ִרידָָתה ִממֶּ אֵׁש פְּ
גְַעָתּ עַל אֲֶשר פָּ
וְהֵד קֹוִלי נִגְזַר

נִימָה אָת פְּ עַל ֶשבָּ
זָר. וַאֲנִי כְּ

יָת ִתּ עַל אֲֶשר ִפּ
לֶת טֻטֶּ ְמעֹוף הְַמּ ִבּ
ַרצְָתּ  עַל אֲֶשר פָּ
י אֶלֶף חֲלֹומָּה ִפּ
עַל אֲֶשר הֹוֵריָת
ֹחק יְתָך כְּ אַלְפָבֵּ
יָת עַל אֲֶשר ִּדֵמּ

יהָ לְִצינֹוק עַפְעַפֶּ
עַל אֲֶשר הֵפַצְָתּ

אֵד אֶת הִֵדי כְּ
צְָתּ עַל אֲֶשר נִפַּ
אֵין לֹו הֵד זּוג בְּ
זְַרָתּ עַל אֲֶשר גָּ

אַלְְמנּות אֵין ׁשם
ְרָתּ ַּ עַל אֲֶשר הֵז
ְמנַחֵם אֹוְתָך ִכּ

עַל אֲֶשר עֹוַרְרָתּ
ַרעַם לְסּופָה.

 - ָתּ ְּ עַל אֲֶשר נָהַג
אֵין ָשפָה. 

1953

תמונה שביעית: 
מסעדה. 1973.
מאוחר יותר.



 1967
להקת "החיפושיות" מוציאה את אלבומה 

"מועדון הלבבות הבודדים של סרג'נט פפר".
נחקקים חוקים המתירים הפלות. 
הומוסקסואליות הופכת לחוקית.

1969
טיסת הבכורה של מטוס הקונקורד.

1970
אדוארד הית' נבחר לראשות הממשלה.

1971
החייל הבריטי הראשון נהרג בצפון אירלנד, בהתקוממות 

של המחתרת האירית. 
אינפלציה גורמת לממשלה להתערב ולהמיר את ערכי 

המטבעות המוכרים פאונד, שילינג ופני לשיטה העשרונית-
למשך 18 חודשים.  

מתגלה נפט בים הצפוני, דבר בעל השפעה מהותית על 
כלכלת בריטניה לאורך העשור.

1972
יום ראשון האדום באירלנד: 14 חיילים בריטים נהרגים.

אידי אמין, נשיא אוגנדה, מגלה את כל התושבים 
האסייאתיים בארצו; רבים מהם מהגרים לבריטניה.

1973
בריטניה מצטרפת לשוק האירופאי המשותף.

 1974
הרולד וילסון נבחר לראשות הממשלה. 

1976
וילסון, ראש הממשלה ומנהיג מפלגת הלייבור, פורש. 

הוא מוחלף בידי ג'יימס קלאגן.
משבר כלכלי מאלץ את הממשלה הבריטית ללוות כסף 

מקרן המטבע הבינלאומית. 
 1978

נולד תינוק המבחנה הראשון. 

מקומות ומושגים
קילברן - שכונה בצפון לונדון.

דרך קינסייל Kinsale road - ממוקמת בסאות'וורק Southwark לונדון; 
אזור היסטורי שבו שכנו התיאטראות הראשונים של לונדון ומחזותיו של שיקספיר 

הוצגו שם לראשונה. כיום זהו מרכז תרבותי שמכיל תיאטראות, ביניהם "הגלוב 
המשוחזר", מוזיאונים וגלריות. קינסייל הוא גם שמה של עיירה אירית ציורית. 

שדרות וסקס Wessex Avenue - שדרות בצפון לונדון, סמוך למקומות 
שהוזכרו. האזור כולל תיאטראות, מסעדות, אתרים היסטוריים ומוסדות חינוכיים.   

סאות'המפטון Southampton - העיר הגדולה ביותר במחוז המפשייר 
שבדרום אנגליה. הנמל שבה הוא אחד הנמלים המרכזיים באנגליה. כמו כן יש בעיר 

אוניברסיטה חשובה, והיא ידועה גם בזכות מועדון הכדורגל שלה.
ויליאם באטלר ייטס William Butler Yeats - משורר ומחזאי אירי

)1865-1939(. התפרסם בסוף המאה ה-19. זכה בפרס נובל לספרות בשנת 1923. 
בין ספריו שראו אור בעברית: שירים בתרגום אורי ברנשטיין )קשב לשירה, 2004(, 
מאה שירים בתרגום אפרים ברוידא, )הקיבוץ המאוחד, 2002(, מבחר שירים בתרגום 

שמעון זנדבנק )הקיבוץ המאוחד, 2000(, עריכת האנתולוגיה החלילן ושדון ההר - 
סיפורי עם איריים, בתרגום גיורא לשם )גוונים, 1996(.

טורצ'לו Torcello- האי הגדול ביותר בלאגונה שליד ונציה, אטרקציה תיירותית 
שמפורסמת בנוף ירוק ושליו, אגמים ומבנים עתיקים, ביניהם כנסיות ומוזיאון עם 

שרידים מהתקופה היוונית והרומית.  
המסטד Hampstead - שכונה בלונדון, ממוקמת כ-8 ק"מ ממרכז העיר. 

נחשבת לשכונה אלגנטית, שאכלסה בעבר אנשי רוח וסופרים מפורסמים שביקשו 
לחיות באווירה כפרית. 

פורד מדוקס פורד Ford Madox Ford - סופר, משורר ומבקר אנגלי 
)1873-1939(. ספרו המפורסם ביותר החייל הטוב ראה אור בעברית )בתרגום גדעון 

טורי, סימן קריאה(. המספר מנסה לשחזר מערכת יחסים שנפרשה על פני תשע 
שנים בינו לבין אשתו ובין זוג ידידים; מתברר שביסוד החברות הממושכת הסתתרה 

בגידה.

אירועים עיקריים בבריטניה
בתקופת התרחשות המחזה

תמונה שמינית: 
הדירה. 1971. קיץ.



המחזה בנוי בצורה בלתי שגרתית - מתחיל בהווה - 1977, ומסתיים בעבר 
של 1968. כיצד ההחלטה הזאת משרתת את עיצוב הדמויות?

בניגוד למחזות ריאליסטיים שמתחילים בנקודת זמן מסוימת ומשחזרים תהליך 
דרמטי שעבר על הדמויות-כמו מותו של סוכן של ארתור מילר, למשל, הרי 
שפינטר בחר לסובב את מחוגי השעון לאחור. הגיבורים במחזה לא מתפתחים 

בכיוון המקובל, מן העבר לעתיד, רמת המודעות שלהם אינה מתפתחת - להיפך, 
הדמויות רק נסוגות משנה לשנה ברמת המודעות וההבנה. תחבולה זו מאפשרת 

לצופים פרספקטיבה בלתי שגרתית על עלילה כמעט שגרתית של משולש 
רומנטי. ובכל זאת, על אף כיוון ההתפתחות המהופך, הקהל חווה - גם אם לא 

בהכרח ביחד עם הדמויות עצמן - גילוי תובנות חדשות על חייהן. ככל שעלילת 
המחזה מתקדמת והגיבורים נסוגים אחורה בזמן, אנו מצוידים בהבנת פרטים 

שונים שתוצאותיהם כבר ידועות לנו; המציאות כפי שהיא מוצגת באותו רגע, 
מועשרת ברבדים נוספים של אירוניה בשל ההבנה הזו.

מה עמדתו של פינטר כלפי נשים? כלפי מערכות יחסים זוגיות? נראה 
שהוא לא מאמין ביכולת לאהוב.

קיימות הערכות שונות לגבי יחסו של הרולד פינטר לנשים. יש טענה, לפיה 
התפקידים הראשיים והעסיסיים במחזותיו ניתנים תמיד לגברים; אם כי המחזה 

קה ב"עפר ואפר"  "ֵמֵעין אלסקה" )שבו מככבות שתי גיבורות( או דמויות כמו ֶרבֶּ
מפריכים את הטענה הזאת. לגבי המחזה הנוכחי, אפשר לראות הבדלים מהותיים 
בין שלושת הצדדים במשולש. הדבר המשותף להם הוא החיים המרופדים בקרב 

המעמד הבינוני-גבוה, והעיסוק באמנות. אלא שהם מתמקדים בהיבטים המסחריים 
יותר של התחום, לא בעשייה האמנותית: רוברט הוא מו"ל, אמה מנהלת גלריה, 

ג'רי סוכן ספרותי. אבל הם כל הזמן 'ליד'; וכך גם בחיי הרגש. הם אוהבים - 
בתיאוריה - גם אמנות וגם את בני הזוג שלהם; אבל לא במעשים. 

זאת הביקורת שפינטר משלח בדמויות שלו, אבל מלבדה יש ביניהם הבדלים: 
ג'רי המאהב מאופיין כילד מגודל, נרקיסיסט. רוברט, הבעל, מתגלה כאדם קר 

עד אכזריות. הוא ממשיך לקיים קשר חברי עם ג'רי, שנים לאחר שגילה על קיום 
הרומן בין אמה לג'רי. היחידה שיש בה רגש ומעוררת סימפטיה, היא אמה. למשל, 

אותו רגע בסוף תמונה 4 שבו היא בוכה על כתף בעלה. היא אמנם בוגדת-אבל 
דומה שנקלעה לסיטואציה הזאת. נראה שאם אפשר היה להחזיק בכל-במשפחה, 
במאהב, להמשיך לקיים את שתי מערכות היחסים ולהיות שלמה עם זה,-זה מה 

שהיתה מבקשת. אמה לא שלמה עם הבגידה המתמשכת; היוזמה לבגידה לא באה 
ממנה-ג'רי הוא שלחץ. בתמונה האחרונה, כשהסכימה, נדמה שהיא רוצה להיות 

חלק מהסיפור הרומנטי שג'רי טווה סביבה. כשכבר החלה להיות מעורבת רגשית 
ברומן, ניסתה להפוך את הדירה ששכרו לבית אמיתי, לתלות וילונות שמשרים 
אווירה ביתית, להכניס חום ליחסים. כך שאמה, הבוגדת, מתגלה כאנושית מבין 

השלושה.

ברבים ממחזותיו של פינטר אפשר לראות חשדנות מסוימת כלפי החיים, 
נימה אבסורדית שמחלחלת מבעד למציאות. האם פינטר הוא מחזאי 

אבסורד?
כמו הרבה סוגיות שנוגעות לעולמו של הרולד פינטר, גם כאן אין קביעה חד 

משמעית. יש שממקמים אותו בקטגוריה אחת עם מחזאי אבסורד מובהקים כבקט 
ויונסקו.

בכל היצירות שלו קיים מתח מתמיד בין העיצוב האמנותי לבין הריאליזם העמוק 
שבו הדמויות נטועות. ויש גם מימד פוליטי במחזותיו, אפילו ב"בגידה", שמציג 

את ההיבטים הפוליטיים ביחסים בין גבר לאישה.  
כשמרטין אסלין הגדיר את תיאטרון האבסורד בספרו המפורסם בשם זה, היה נוח 

לסווג את הרולד פינטר כנציג הבריטי לז'אנר של מחזאים כותבי צרפתית כמו 
בקט ויונסקו. )אפילו עמוס קינן בתחילת דרכו הבליח לרגע ברשימה הזו, כנציג 

הישראלי(. 
במחזותיו של פינטר טבוע תמיד סוד, היבט ששופך אור שונה על כל 

ההתרחשויות, תחושה שהחיים הם לא בדיוק מה שחשבנו שהם-שמתבטאת 
בחשיפה פתאומית של הסוד. יחסו לחיים-למציאות האנושית כקבועה ומבוססת - 
אכן חשדני, ממש כפי שהפגינו מחזאי האבסורד; אבל סוד הקסם של פינטר הוא 
בריאליזם העמוק שביסוד מחזותיו. דווקא מפני שהעולם שהוא מציג הוא אמיתי, 

והדמויות נטועות בקרקע מוצקה, הדבר זורע חרדה שהולכת ומתגברת. 
זה תקף גם לגבי המחזות המוקדמים, כמו "הביתה", שמתרחשים על רקע שכונת 

האקני בלונדון, שבה גדל פינטר ומשם הביא סיפורים אמיתיים מחיי מעמד 
הפועלים הבריטי. וזה נכון גם לגבי מחזות מאוחרים, המציגים דמויות מהמעמד 

הבינוני-גבוה. המפתח לכל הוא ריאליזם. הפנטסיה, האינטריגות, האבסורד - כל 
אלה מתגנבים מהדלת האחורית, נשתלים לאורך העלילה בחשאי.

הרולד פינטר צמח במסורת התיאטרון הריאליסטי - זה שנולד ב-1956 בתיאטרון 
ה"רויאל קורט" בניהולו של ג'ורג' דווין עם המחזה "הבט אחורה בזעם" לג'ון 
אוסבורן ופרץ דרך לדור של יוצרים כמו ארנולד ווסקר, דיויד מרסר, ברנרד 

קופס, שחוללו את מה שכונה "מהפכת כיור המטבח". באמצע המאה העשרים, 
הדרמה האנגלית עברה מהפך: ממחזות מסוגננים שמאופיינים בשנינויות בנוסח 

ברנרד שואו וטרנס ראטיגן, פרץ זרם מרדני שהתעקש להגיע אל האנשים 
האמיתיים ממעמד הפועלים: הם נכתבו על דירות קטנות ועיירות פלבאיות על 

חוף הים; הדגישו את הדילמות של האדם הקטן שנאבק על מקומו בחברה. פינטר 
התחבר למגמה הזאת, ואפשר לראות את מסיבת יום הולדת, מנהל הבית או  

החדר כהמשך שלה.
עם השנים, כאשר טיפס למעמד חברתי וכלכלי גבוה יותר והתגורר במקומות 

כמו המסטד שבצפון לונדון )השכונה שבה "בגידה" מתרחש(, החלו הדמויות שלו 
להסתובב בגלריות ולגור בבתים מרווחים בצפון השקט. הביקורת שלו, שכנראה 

לעולם לא תתיישן, מכוונת הפעם לעבר הבורגנים, ה'יאפים'. המעמד החברתי 
של הגיבורים אמנם שודרג, אבל החשדנות הבסיסית לגבי טבע האדם, האהבה 

והחיים עצמם, נשארת. וכך גם הסוד.

ראיינה: שמרית רון

החיים הם בגידה מתמשכת
ראיון עם מתרגם המחזה, פרופ' אברהם עוז

היחידה שיש בה רגש ומעוררת 
סימפטיה, היא אמה. למשל, 

אותו רגע בסוף תמונה 4 שבו 
היא בוכה על כתף בעלה.



מי כאן הנבגד?
מתוך הביוגרפיה של הרולד פינטר מאת מייקל בילינגטון, 

מהדורה שניה מתוקנת, הוצאת פייבר אנד פייבר, 2006,
ע' 259. עברית: אברהם עוז 

"השאלה המתבקשת ביותר ]אומר פיטר הֹול[ היא: 
'מי כאן הנבגד'? ועם כל הכבוד, רובכם החמצתם את 

הנקודה. קיבלתם את המחזה כמו רומן למשרתות. אבל 
הלהטוט שפינטר ביצע כאן הוא שבד בבד עם הטיפול 

במשולש רומנטי, הוא מדבר גם על משהו שונה בתכלית. 
דומה שהוא אומר שאם אתה מתחיל בבגידה עצמית, 

היא הופכת בהדרגה למעין וירוס מידבק המחלחל אל כל 
פינה".

הֹול צודק. במהלך תשע תמונות המאורגנות באורח 
סימטרי אנחנו עדים לסדרה שלמה של בגידות המקושרות 

זו בזו: בברית הנישואים, באֵמון אוהבים, בֵרעות בין 
גברים ובאידיאלים ספרותיים. פינטר חוקר תחומים 
משיקים אלה תוך הצגה לאחור של פרשיית אהבים 

בת שבע שנים בין ג'רי, סוכן ספרותי, ואמה, שהיא 
אשתו של חברו הטוב ביותר מאז ראשית לימודיהם 

באוניברסיטה, מוציא לאור בשם רוברט. פינטר אינו 
זונח שום היבט של בגידה מבלי שיטופל. ג'רי בגד הן 

ברוברט והן באשתו הבלתי נראית ג'ודית', שהיא עצמה 
אולי מנהלת פרשיית אהבים עם רופא. אמה בגדה לא 
רק ברוברט, אלא גם בג'רי, כשאינה מגלה לו שבעלה 

גילה את הרומאן ביניהם חמש שנים לאחר תחילתו. 
ואילו רוברט בגד הן באמה בסדרת בגידותיו שלו בה, 
ובג'רי שהוא אינו מגלה לו שהוא יודע אודות פרשיית 

האהבים. ועל אף כל זאת פינטר איננו כותב דרשה בעלת 
מוסר השכל המאמצת את אימרתו של ארתור יו קלאף: 

"אל תבגדו, אישה ואיש, כמעט תמיד זה עסק ביש". 
מעבר לעלילת המחזה מצויה מּודעּות כואבת של האופן 

בו האידיאלים הניׂשאים של הנעורים נבגדים על ידי 
פשרות היומיום. ג'רי ורוברט, כסטודנטים לתואר ראשון, 

היו שניהם עורכי מגזינים לשירה. ג'רי נהג גם לכתוב 
מכתבים ארוכים על פורד מדוקס פורד, ורוברט על ייטס 

)המשורר המובהק ביותר של האובדן והניוון(. עכשיו 
ג'רי הוא סוכן המפיץ את מרכולתו של סופר בשם קייסי 
שאיננו הרבה יותר ממשאבת כסף; רוברט, מו"ל מצליח, 
מתוודה בִשכרותו שהוא מתעב את כל העניין של דחיפה, 
קידום ומכירה של ספרות הפרוזה המודרנית. אין הם רק 
מתווכים ספרותיים טפילים, כי אם, בהרחבה, סמל לכל 

אלה הבוגדים במחויבויות הנעורים שלהם למען רווחה 
ריקה מתוכן של גיל העמידה.



אבי קושניר )ג'רי(
ממשתתפי תכנית 

הטלוויזיה "זהו זה". 
בין תפקידיו: בתיאטרון 

הבימה: "נמר חברבורות" 
)פינק(, "שלמה המלך ושלמי 

הסנדלר" )שלמה המלך/
שלמיי הסנדלר(, 

"39 המדרגות".
בתיאטרון בית ליסין: 

"קומדיה שחורה"," אורח 
בא","התאומים מוונציה", 

"כולם היו בני חוץ מנעמי".
בתיאטרון באר שבע:" על 

קלות דעת וצביעות", "אילוף 
הסוררת","יתוש בראש".

בתיאטרון הקאמרי: 
"גורודיש","דבר מצחיק 

קרה","שידוכים".
העלה שתי הצגות יחיד:   

"להציל את איש המערות", 
)טלית הפקות ובית ליסין(, 

שעלתה למעלה מ-750 
פעם ו"המוח הגברי"

)טלית הפקות והבימה(.
בין תכניות הבידור בהן 
השתתף: "שניים אוחזין 

במטלית", "כמו ציפורים" 
ו"מכבס תולה" )תכנית יחיד(.

בקולנוע:" אלכס חולה 
אהבה", "מטאליק בלוז".
בטלוויזיה: "המופע של 
קושניר", "החיים זה לא 

הכל", "ראס פינה", 
"מדריך קושניר", "רצים 

לדירה", "רוקדים עם 
כוכבים", "גריז".

ייצג את ישראל כחלק 
מ"צמד הבטלנים" 

באירוויזיון 1987 בשיר 
"הופה הולה".

ליליאן ברטו )אמה(
בוגרת בית הספר לאמנויות 

הבמה "בית צבי", 1990.  
זכתה במלגה מטעם קרן 
תרבות אמריקה-ישראל 
ובמלגה ע"ש צבי לבב. 

בין תפקידיה: בתיאטרון 
הבימה:  "היפוליטוס", 

"הילד חולם", "נ.ב. 
החתול שלך מת", "הדה 

גאבלר", "העז או מי זאת 
סילביה?")סטיבי(, "תמונות 
נישואים")מריאן, על  מחיי

תפקידה זה זכתה בפרס 
מסקין 2008(, "אוגוסט: מחוז 

אוסייג'" )ברברה(. 
בתיאטרון באר שבע: 
"באופן יחסי", "אחים 

לנשק", "כטוב בעיניכם".  
בתיאטרון הספריה:  "בודדה 
באפלה", "הלוויה חורפית", 

"פאל ג'ואי".  בתיאטרון 
החאן: "אנה גלקתיה")מבקרת 

האמנות(, "הנסיכה 
איבון")איבון(, 

"נוף ילדות")המלכה(,
"מידה כנגד מידה" )מריאנה(, 

"השחף")מאשה(, "כנגן 
המנגן", "קריפס" )לילי(, 

"מילה של אהבה")המלבישה(, 
"המלחמה על הבית")ציונה, 
על תפקידה זה זכתה בפרס 

התיאטרון לשחקנית משנה(, 
"אשליה". בתיאטרון 

הקאמרי: "אשכבה" )במסע 
לבייג'ין(, "מילאנו")נעמי(. 

השתתפה בסרט "סיפורי 
ת"א", בדרמה "חיה מוגנת", 

בפסטיבל ת' קצר "ים 
השיבולים", בסדרת הטלויזיה 

"החיים זה לא הכל".  

מוני מושונוב 
)רוברט(

בתיאטרון הבימה: "החווה", 
"תל אביב הקטנה", 

"זרים", "מותו של סוכן", 
הקומיקאים", "העז או מי 

זאת סילביה?"; 
"39 המדרגות". כמו כן ביים 
ושיחק במחזות: "הכסאות", 
"רומנטיקה"; ביים: "חתונה 

מושלמת". בתיאטרון 
חיפה: "רומיאו ויוליה" 

)רומיאו(, "ליל העשרים" 
)נפתלי(, "גוג ומגוג שואו", 

"זלמנאים", "שרגא קטן", 
"רגעים", "קריזה", "הכפיל".  

בתיאטרון הקאמרי: "מותו 
של סוכן" )הפי(, המתלבט", 

"אני לא רפפורט";  
בתיאטרון נווה צדק: 

"טייסים", "משחיז הסכינים 
הסיני"; בתיאטרון בית 

ליסין: "אחרון הפועלים", 
"עד מאה ועשרים". השתתף 

בתוכניות הבידור: שלושה 
"ערבי חד פעמי" וכמו כן: 

"פתאום ביחד", הביצה 
והתרנגולת", "רואים כפול" 
עם שלמה בראבא. בקולנוע: 

"מסע אלונקות", "אהבה 
צעירה", "בסמה מוצ'ו" 

"חתונה מאוחרת", "קדמה", 
"מתנה משמיים", "שנת 

אפס", "מחילות", "בדרך 
אל החתולים", "מלכת הים". 

בהוליווד:  
 "We Own The night"

 "Two Lovers"
בטלוויזיה: בדרמות: 

"המקלחת", "בטיפול", 
"להוציא את הכלב".   

פרופ' אברהם עוז
)תרגום(

פרופסור לדרמה באונ' 
חיפה וביה"ס לאמנויות 
הבמה "בית צבי". כיהן 

בין השאר כראש החוגים 
לתיאטרון באוניברסיטת 
ת"א ואוניברסיטת חיפה 
)אותו יסד(, מרצה אורח 

באוניברסיטה העברית 
בירושלים, מכללת ספיר 
וסמינר הקיבוצים, חבר 

הנהלת התיאטרון הקאמרי, 
דרמטורג תיאטרון חיפה, 

מבקר ועורך בקול ישראל 
והארץ, עורך ומגיש סדרות 
תרבות טלוויזיוניות, עורך 

מפעל כתבי שקספיר 
בעברית, ונשיא האגודה 
הישראלית לקידום חקר 

התיאטרון. ספריו ומאמריו 
הרבים בארץ ובחו"ל עוסקים 
בין השאר בשקספיר, מארלו 

ותיאטרון פוליטי. תירגם 
עשרות מחזות ואופרות לכל 

תיאטרוני ישראל, ביניהם 
תשעה מחזות שיקספיר, 

ברכט, פינטר ועוד.

מוני מושונוב
)בימוי ומשחק(

אלכסנדרה נרדי
)עיצוב תפאורה(

בוגרת החוג לעיצוב תפאורה 
באוניברסיטת תל אביב, בו 
עיצבה במסגרת התיאטרון 

את "רוקדים בלונאסה", 
"גדול וקטן" ו"בטולות 

שידוך" עיצבה את התפאורה 
ל"אדיפוס" בפסטיבל עכו 

ואת התפאורה למחול "מוזע" 
של נועה דר בפסטיבל 

"הרמת מסך" )מרכז סוזן 
דלל(. במהלך שנתיים תכננה 
ועיצבה חלק ניכר ממוזיאון 

"יד ושם" החדש עבור 
"דורית הראל מעצבים". בין 

עבודותיה לאחרונה: "העז או 
מי זאת סילביה?", "חתונה 

מושלמת", "רומנטיקה" 
)תיאטרון הבימה(, "חשמלית 
ושמה תשוקה" )תיאטרון בית 

ליסין(, "שירה" )תיאטרון 
באר שבע(, "המסיבה של 

אביגיל" )הסטודיו של יורם 
לוינשטיין(, "איזון עדין", 

"בעלת הארמון" "ירח 
אלבמה" ו"כוונות טובות" 

)אנסמבל תיאטרון הרצליה. 

עינת ניר
)עיצוב תלבושות(

בוגרת החוג לקולנוע וטלויזיה 
באוניברסיטת תל אביב. בין 

עבודותיה: בתיאטרון הבימה:  
"חתולה על גג פח לוהט", 

"זעקי ארץ אהובה", "מקבת", 
"קרוב יותר", "קן הקוקיה", 

"יומנה של אנה פרנק", 
"אכזר ורחום", "הכבש הששה 

עשר", "תקופת הסתגלות", 
"חתונה מושלמת", "תמונות 

מחיי נישואים". בתיאטרון 
באר שבע: "ביבר הזכוכית", 

"הוכחה", "הימים הכי 
טובים", "פוטו בגדד", 
"שירה", "ילד משלי", 

"זיווג משמיים".  בתיארטון 
הקאמרי:  "עולמה של 

איימי", "האשה בשחור".  
בתיאטרון חיפה:  "יומן 

חוף ברייטון".  בתיאטרון 
החאן:  "אנטיגונה", "שיחות 
אחרי הלוויה", "מידה כנגד 
מידה", "נדל"ן", "בגידה".  

בתיאטרון הספריה:  "ריצארד 
השני", "הדה גאבלר", "בית 

הבובות". בתיאטרון בית 
ליסין: "ארוחה עם חברים".  

עיצבה תלבושות ל'קבוצת 
המחול נועה דר' , דה דה 
דאנס', לבלט הישראלי, 

מחזות זמר, הצגות ילדים 
וסרטי קולנוע וטלויזיה.

רן בגנו )מוסיקה(
מנהלה המוסיקלי של 

להקת המחול "ורטיגו". 

בסדרות הטלוויזיה: 
"זהו זה", "קצרים", 

"משונוב על המפה". זוכה 
פרס אופיר על "חתונה 

מאוחרת", זוכה פרס לנדאו 
2003, פרס השחקן הקומי 

של השנה: "קצרים" שלושה 
פרסי איש השנה בקולנוע, 

בתיאטרון ובבידור.

מני פלורנטין
)מלצר(

בוגר הסטודיו של יורם 
לוינשטיין, 2008.

בין תפקידיו: "הבימה, 
הסטודיה הדרמטית 
מציגה" )נחום צמח(.

זוכה פרס שחקן מבטיח 
לשנת 2008 בפסטיבל 

"עתיד התיאטרון"
בצוותא.

השחקנים

מעבודותיו: הלחנת מוסיקה היוצרים
לעבודות "המחול חמסין", 
"איש חוטים", "האסתר", 

"סילויה", "לידת הפניקס", 
"ורטיגו" ו"היהלומים". 
בין עבודותיו: תיאטרון 

הבימה: "מותו של סוכן", 
"צורה לאהבה", "אוהבים 
אותך אופל", "מונולוגים 
מהוואגינה", "הכלה וצייד 

הפרפרים", "טייפ", 
"המחלוקת", "הזוג המוזר" 

בתיאטרון בית ליסין: 
"אבודים ביונקרס", "זהות", 
"קפה ערבה ותה". בתיאטרון 

הקאמרי: "הנמר", "הדודה 
ואני", "שמנה". בתיאטרון 

באר שבע: "שירה", 
"ג'ייפס".   בתיאטרון 

חיפה: "משפחת ישראלי", 
"הצמא והרעב", "סוחרי 

גומי". בתיאטרון עתי"ם: 
"הדיבוק" בפטיבל עכו 

2007 "המאה השלושים".  
הלחין לעבודות של רונית 
זיו. בטלוויזיה ובקולנוע: 

הלחין את פסקולים לדרמות 
ולסרטים "שחקנית ספסל", 
"קצ'חן", "גרוסמן הגדול", 
"הניצול", "אדורה", "בית 

חלומותי", "מרגיש את 
הרוח", "מרגל השמפניה", 

"נו אקזיט". 
על פסקול "מרגל השמפניה" 
זכה בפרס האקדמיה לסרטים 

דוקומנטריים 2007. 

מאיר אלון )תאורה(
מנהל מחלקת התאורה 
של תיאטרון "הבימה" 

בין עבודותיו: בתיאטרון 
הבימה: "שלוש נשים 

גבוהות", "מלחמת אחים", 
"סוניה מושקט", "קולות", 

"מכתב אהבה", "ואז 
התחבקנו", "מחילה", 

"נשיקת אשת העכביש", 
"אנשים קשים", "הבבונים 

חוזרים", "במלחמה כמו 
במלחמה", "עקב אכילס", 

"מרי לו", "אוהבים את 
אופל", "מאמי","פרפרים 

הם חופשיים", "אוסקר 
ודודה רוזה", "אני והוא", 

"תשמ"ד", "זמן אמת" 
ו"העז או מי זאת סילביה", 

"רכוש נטוש", "תקופת 
הסתגלות", "מישהו שישמור 

עלי", "סונטת סתיו", 
"הנהג של מיס דייזי", "שעה 

יפה ליוגה", "משוגעת",  
"הזוג המוזר", "אוגוסט: 

מחוז אוסייג'". בתיאטרון 
בית ליסין: "בוז לירח", 
"מות הלבנה", "שקוף", 

"גפרורים", "חילופים 
אינטימיים, "שח ומט", 

"מצעד המלאכים", "הבית 
של מרווין", "דואט לאחת", 

"מוחמד מנדל", "אידיוט 
לארוחה" ו"ביאנקה".

עיצב תאורה למופעים רבים, 
פסטיבלים והצגות ילדים.

מוני מושונוב

אברהם עוז

אלכסנדרה נרדי

עינת ניר

רן בגנו

מאיר אלון




