
   על הקומדיה–דברים לערב זכרון לאביחי 
  

ומה , כי אביחי וקומדיה זה היינו הך. אני רוצה לדבר על אביחי ועל הקומדיה
הוא חסר , לא נתפס, לא שייך, לפני שנה וקצת, שהתרחש באותו הלילה הנורא

  : ב"בדיוק כמו ההגיון חסר ההגיון של דמות הלוגיקן שאביחי גילם בי, הגיון
  

 לגבור ןעל ההיגיו. הפחד הוא בלתי רציונלי: "בתור הלוגיקן, יחיוכך אמר אב
  ."עליו

  
, לעומר, בתור לוגיקן, כמו שהסברָת, "תסביר לי את ההיקש"ש , הייתי רוצה
ואני . אני לא מבין. את ההיקש הלוגי על החתול עם ארבע הרגליים, האיש הזקן

  !השתדל, שבתיעשה מאמץ מח! מה איתך) בתור לוגיקן: (שומע אותך אומר
  

א ובכלל התכונן "כשהוא היה בי, ב"בהפקה של י, אביחי הופיע גם בליזיסטרטה
, ליזיסטרטה זה מחזה בוטה. כך-אליו אתייחס אחר, לבגרות שלו עם קטע אחר

ואביחי הרי היה . וגם לאביחי היה תפקיד בכל זה, מלא באברי מין, וולגרי אפילו
היה , והדבר הקולני היחידי אצלו, יה בוטההוא לא ה. בעצם, כך עדין וביישן-כל

  .  אבל עדין, הוא היה גברי. צחוקו
, אבל הבוטות והעיסוק בתכנים מיניים הם בהחלט חלק בלתי נפרד מהקומדיה

  ...  בדיוק כמו שהם חלק בלתי נפרד מהחיים
אטרון כדי להתבדר יהקהל בא לת. קומדיה נועדה לכאורה כדי להצחיקה

  . מדובר בצחוק ובהנאה שמטרתם בידור ושעשוע בלבדאולם אין. וליהנות
, וכן התייחסויות שונות של מחזאים שונים,           תורת הדרמה והתאטרון

ראו בקומדיה כבר בעבר אמצעי ממדרגה , והוגי דעות של הספרות הקומית
  .  ראשונה לחינוך האדם ולביקורת חברתית

המתארת , 'הראמ'יא בבחינת ה, הקומדיה"ש,            רבים מהם כותבים
ומתוכה ניתן ללמוד , ומשקפת את ההרגלים והמנהגים של הפרט ושל החברה

ממה צריך האדם , ומצד אחר, 'נכונים'מצד אחד מה עשוי להועיל לחיים תקינים 
ים מן הבחינה המוסרית ילהימנע כדי להבטיח את קיומם הנכון של הח

  ".והחברתית
  

י "אין קומי אלא בדברים שהם אנושיים עפ: כך-והקומדיה היא גם אנושית כל
  ).חפץ יהיו מצחיקים רק עם נסגל להם תכונות אנושיות, ח"בע, נוף" (מהותם

  
, סבל רוחני, בדומה לטרגדיה היא מנסה לגבור על ייאוש: ורות נבו אומרת

מביעה את כל הצער בחיים ואת , טרגדיהמו הכ, הקומדיה. אשמה וחרדה
 -אלא מצעפת את הרגשות , אך היא אינה עושה זאת באופן ישיר, פחדיהם

  ).בנטלי(ב "באירוניה וכיוצ, במעשי קונדס, במהתלות
  
  

. כי היא התעסקה עם הנמוך ולא עם הנשגב, הקומדיה נחשבה תמיד לנמוכה
אבל בשביל לרדת אל , רידווקא היה חסון ושרי, כך-אביחי לא היה נמוך כל

    . הוא היה מוכן לעשות קומדיה, העם



  .הקומי הוא מקומי ומקומם
הוצגו אלים כגיבורים נלעגים עם תכונות , למשל, אצל היוונים העתיקים

וכמו שאמר אחד מאומני . זה יכול לקרות רק במשטר בטוח בעצמו. שליליות
  :ברולואי -אן'ז, התיאטרון הגדולים במאה העשרים

 .    גובה שעור קומת המלך כן יכולת הליצן לנצל את חירותו עד קצה המותר לוכ
  

 –כמובן ,  אסי–עם , והוא עשה, א גם בבגרות שלו עצמו"כאמור עסק אביחי בי
עד עכשיו אני לא יודע למה הוא . קטע חריף מאוד על הריסת בתים פלסטיניים

שהייתי רחוק ממנו , דלא היה לי תלמי, כי מבחינה פוליטית, בחר בקטע הזה
  . יותר מאשר אביחי

  . אבל גם ביקורתי מאוד, כרגיל, זה היה קטע מצחיק מאוד
יש קבלה , אך למרות הביקורת, הכל קומדינראה שהיסוד הביקורתי מצוי ב

אם בכל אחד מאתנו קיים חולה . וסובלנות כלפי החולשות האנושיות, מראש
 ת הקומידמותהרי שה, ד מתרפסאו עב, או קצין שאפתן, קמצן, או, מדומה

  .ואותנו,  הנלעגת והמגוחכת את האדם בכללה למרות תכונתתמייצג
  

אבל בקטעים , אביחי לא היה שמן.  זה הרזה והשמן בשבילי–אסי ואביחי 
, אבל כיוון שהיה קומי, הוא גילם דמויות של נבל. שלהם הוא היה כביכול השקול

  . הנבל לא היה מזיק
  

  ! אל תשכחו את זה. בקומדיה הקלאסית האהבה מנצחת: ועוד דבר אחרון
  
  

אל תרצה לנו כאן ": בתור אדון פרפר, הוא היה אומר, ואם אביחי היה פה עכשיו
  ."אנחנו לא בבית ספר. על הקומדיה

  
  !"אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לעבוד! רבותי: "ו

  
  ?נכון, ר פרפרכשהוא עשה מ, הקאת מי הוא חי, כמובן, אתם יודעים: דרך אגב

  
  

  אורי שני
4.6.2005   

  . אפ לזכרו של אביחי-הדברים נאמרו בפתיחה למופע סטנד
  
  
 


