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"לעזוב את פולה" )תיאטרון גבעתיים(

הצלחה מסחררת יוצרת בהכרח ציפיות גבוהות. “תנאים של 
חיבה” עובד לקולנוע ובכיכובם של ג’ק ניקולסון ושירלי מקליין  

גרף חמישה פרסי אוסקר.

גבאי  ששון  כמו  שאין  ובצדק  סברו  ליסין  בית  בתיאטרון 
ויונה אליאן לגלם שילוב מנצח. אבל מעבר לסימפטיה שאנו 
זה  לזה בתענוג אין קץ, קשה  רוכשים  לשניים  הנמשכים 

לקשור כתרים להפקה זו. 
נכון שיחסים בין אם ובת נחשבים למורכבים וטעונים, בעיקר 
כשהאם היא טיפוס נוירוטי חסרת מעצורים שחייבת לתחוב 
על  להשפיע  כדי  ולו  מבצעת,  שבתה  מהלך  בכל  אפה  את 
מביתה.  ועקרה  שנישאה  לאחר  גם  היום-יומית,  התנהלותה 
נכון גם שמחלת הסרטן התוקפת את הבת מרככת מעט את 
האגרסיות האימהיות ופורטת על בלוטת הדמעות של כולנו: 
לאמה  המכתיבה  גוססת  בת  בפני  אדיש  יישאר  באמת  מי 
נוסח פרידה מילדיה, ואיך בכלל אפשר לתאר אהבה מאוחרת 
יצרית תאבת חיים, בעוד בתה נאבקת על חייה  של אלמנה 

בשארית כוחותיה.
אבל הגרסה הזאת  שביים רוני פינקוביץ חסרת תנופה ומעוף, 
 - רגעים דרמתיים  ולמעט כמה  ומקוריות  אין בה התלהבות 

מפעימים, היא נותרת יבשושית ומקוממת.

“תנאים של חיבה”  
)תיאטרון בית ליסין(

וכשמדובר  לעיתים,  טקט   חסר  אנרגטי,  טיפוס  היא  פולה 
היא  בעלה  קבר  על  אפילו  מתאדה.  פשוט  היא   – באיפוק 
מבקשת בשיא הציניות להצטלם יחד עם בנותיה, שאחת מהן, 

אגב, לא תסלח לה לעולם על שחסכה ממנה יחס אימהי.
התערבותה הכפייתית של פולה בכל מה שזז, בעיקר כשזה 
כשהכל  לה  נוח  ביטחון:  חוסר  על  מחפה  למשפחה,  נוגע 
הדורסנית  התנהלותה  עם  משלימים  שחתניה  בשליטה, 
יכול  היה  הזה  המצב  פיה.  את  להמרות  נמנעות  ובנותיה 
להימשך עוד שנים הרבה לולא טעות מכרעת בשיקול דעת 
שיצרה משבר כספי עם השלכות מרחיקות לכת.  פולה איננה 
שתלטנית במובן המקובל של המילה.  טוב לה שתלויים בה, 
שנחרדים כשהיא נעלמת לכמה שעות, ושהיא מהווה כתובת 

עבור בני משפחתה כשמישהו זקוק לסיוע כספי דחוף.
המטען שכל אחת מן הנפשות נושאת מזכיר משפחה בורגנית 
מן הפרברים: הבת שמתחרה באחותה על אהבת האם, החתן 
השנייה  הבת  בחובות,  ומסתבך  גדולים  חלומות  שמטפח 
שמודעת לבגידות הבעל ובכל זאת מאמינה שהוא עדיין אוהב 
אותה, והבעל שעקר ממולדתו וגילה שבארץ איננו מוצא את 
מקומו. ובתוך הבחישות הזעירות הללו אין כמו פולה לנהל, 

לשלוט ובעיקר - לקבוע את סדר העדיפויות.
היה  לא  פלפל  שקצת  קטנה  דרמה  היא  פולה”  את  “לעזוב 
היה  העימותים  מפלס  אם  למשל,  רע,  היה  מה  לה.  מזיק 
עולה ואנו הצופים היינו חשים הזדהות עם תחושותיהם של 

להתעסק  ולא  בפולה  כך  כל  להתרכז  למה  המשפחה?  בני 
בלבטים של הדמויות האחרות?  

אלירן כספי כתב וביים מחזה עממי שופע טוב לב עם צוות 
שאולי  הוותיקה,  דורון  דינה  ובראשם  שחקנים  של  נחמד 
וחלק  חד  באופן  הוא שמו, המבהיר  בו  ביותר  הקולע  הדבר 
שבעוד בני המשפחה מבקשים להשתחרר מתלותם בפולה, 
ש”חרדת  למדנו  כבר  יעזבוה.  לבל  כוחה  בכל  נאחזת  היא 
נטישה” היא אחת הבעיות שהרפואה טרם מצאה לה פתרון 

יעיל וחד-משמעי.                
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ששון גבאי ויונה אליאן


