
דרמה

ואתה, שנינו! קוניה" )עמ' 15(.
המוני מלים נאמרות במחזה אבל 
ברווחים  נמצאת  שלהן  המשמעות 

קשבין המלים. בשתיקה. ואותה שתי
קה היא הפער, העיוורון, של הדמויות 
זו לזו. אב מספר לבתו, סלמיניה, על 
תאונת הדרכים. למעשה, הוא מנסה 
לומר לה שראה את בעלה, אראנדיר, 

קמנשק את הגוסס לפני מותו. תגוב
קתה: "אבל אבא, בדיוק הכנתי את המ

נה ההיא עם הדלעת. העוזרת לקחה 
קיום חופש ואני בישלתי, נו אבא בא

מכירה  את  "תגידי,   .)19 )עמ'  מת!" 
את בעלך?" )עמ' 22(, מנסה שוב האב 
כדי  סלמיניה,  את  בתוכחה  ושואל 
להדגיש עד כמה דמויות קרובות כל 

קכך אינן רגישות זו לזו ולעתים קרו
בות אף מתכחשות לרגשות שלהן זו 

כלפי זו. 
הן אינן מכירות וגם לא מעוניינות 
להכיר את בני משפחתן. דליה, האחות 
הקטנה של סלמיניה, סובלת מבעיות 

קאכילה )היא לא אוכלת כלל אך מת
בקשת ללא הרף להאכיל ולהשקות 
את שאר הדמויות במחזה(. את בעיות 
האכילה שלה פוטרת אחת הדמויות 
באמירה "אל תשכחי לקחת ויטמינים" 
)עמ' 17(. דליה מייחלת למות אחותה 

קהבכורה כדי שתוכל להתחתן עם בע
קלה, שבו היא חושקת בסתר. היא מנ

קסה לרמוז זאת לסלמיניה, בצעד מת
ריס, אך האחות הבכורה אינה ערה 
לסכנה האורבת ומתייחסת אל העניין 

כאל דבר "חמוד". 
קלמעשה, דליה, דמות משנה שתו

מתפקדת  הראשיות,  בדמויות  מכת 
קבמחזה כשדון מלא זדון בכסות המ
קלאכית הטובה. היא מעמתת את סל

מקנא  שאביהן  העובדה  עם  מיניה 
מאוהב  ולמעשה  אראנדיר,  בחתנו, 

שאראנ פי  על  אף  הבכורה.  קבבתו 
דיר הוא כביכול מחולל השערורייה 
על  גוסס  לאותו  שנתן  בנשיקה   —
האספלט — דליה היא המפעילה של 
האסון. היא לוחצת על כל הכפתורים 
הרגישים של שאר הדמויות, הנעות 

סביבה בנוירוטיות.
ואם הדמויות במחזה מתעלמות זו 

קמזו, הן מתעלמות גם מהמצב. הן סו
בבות סביבו כדבורים מזמזמות מעל 
לדבר  לקרוא  מעזות  אינן  אך  פרח, 
בשמו. האב מסרב להגות בקול רם את 

קשם חתנו — בעלה של בתו — ארא
קנדיר. אף דמות אינה מתייחסת לא

נורקסיה של האחות הצעירה, דליה. 
שאלת  בוערת  שבמחזה  פי  על  ואף 

נה אינה  המלה  קההומוסקסואליות, 
קגית במפורש. שלוש נקודות או מש

פט שנקטע מחליפים אותה. כך נשמר 
הדמויות  ובועט.  חי  בוער,  המתח — 
אינן משלימות את המשפטים, ובכך 

קהן מאפשרות לקהל )או לקורא( לה
שלים אותם בעצמו. המשפט הבוטה 

לאלמנת  נאמר  זה  בהקשר  ביותר 
קהמת: "לבעלך היו יחסים לא נורמ

ליים עם גבר אחר" )עמ' 78(.
לקורא  ברור  לאחור  במבט 
"הומוסקק שהמלה   2015 שנת  של 
במפורש,  נאמרת  אינה  סואליות" 

קמאחר שרודריגס שאף בוודאי שהמ
חזה שכתב יעלה על במות ברזיל ולא 
ייצא אל מחוץ לחוק, כפי שהיה נהוג 
באותה תקופה במקרים דומים. ובכל 
זאת, ההקשר התקופתי המגביל לא 
של  מלים  לבחור  מהמתרגמת  מנע 
2000, גם אם המחזה פורק –שנות ה
"כּוסית",  "גבר",  שנה.   55 לפני  סם 
דוגמאות.  כמה  רק  הן  ו"נו"  "יואו" 
אין ספק שהתרגום של "הנשיקה על 
קצבי  ומהנה,  קולח  הוא  האספלט" 

קוריאליסטי, והופך את המחזה רלוונ
קטי לימינו; אך הניגוד בין המלים הע

דכניות הללו לבין ההקשר התקופתי 
שבו נכתב המחזה צורם מעט. 

"הנשיקה על האספלט" הוא מחזה 
שנחשב עם פרסומו, ממש כמו יוצרו, 

קלארוטי, פורנוגרפי, אלים וסוטה, בג
קלל הנושאים שעומדים במרכזו. יית

כן שבניסיון לתווך את הנושא לקהל 
רודריגס  היושב בתיאטרון השתמש 
בטכניקה הספרותית של סיפור בתוך 
סיפור. את שם המחזה, "הנשיקה על 

רא ככותרת  שתל  הוא  קהאספלט", 
שית של העיתון "השעה האחרונה". 

לסי נחשף  אינו  הקוראקהצופה  קכך 
פור ממקור ראשון אלא ממקור שני. 
האירועים  של  הראשונים  הנמענים 
והנה  עיתון.  הם הדמויות שקוראות 
המאורע נהפך לסיפור מתגלגל, נתח 

קרכילות שצובר שיירים ופרטים, פי
קסות מידע שנוצרו בפי כל דמות שמ

הבאה.  לדמות  הלאה  אותו  עבירה 
הסיפור צובר כל כך הרבה קרומים 

קושכבות עד שקשה לדעת אם זה הסי
פור האמיתי או הנגזרות שלו.  

קהקוראקהצופה נעשה שופט שא
מור להחליט מה קרה/לא קרה, והאם 
על  קלון  להמיט  דיו  חמור  המקרה 
הציבורי,  המשפט  במחזה.  הנאשם 
אותו לחץ של החברה על מי שסרח 

קבעיניה, גורם לאראנדיר ליהפך לפ
אותו  רנואיד. החברה מנסה לשכנע 
לו  כל שנותר  לא.  שהוא מה שהוא 
הוא לנסות ולהתגונן בפני משפחתו 
הקרובה, חבריו לעבודה והמשטרה. 

קהעד היחיד שיכול להציל אותו ולהב
קטיח את חפותו הוא אותו גוסס אלמו

ני, שביקש ממנו להגשים את בקשתו 
האחרונה ולתת לו נשיקה. והוא הלא 

כבר מת על האספלט.
  

 O beijo no asfalto/ Nelson
Rodrigues

ד"ר מאיה גז היא חוקרת במרכז גולדשטיין־גורן 
לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב

המאורע נהפך לסיפור 
מתגלגל, נתח רכילות 

שצובר שיירים ופרטים, 
פיסות מידע שנוצרו בפי 
כל דמות שמעבירה אותו 

הלאה לדמות הבאה. 
הסיפור צובר כל כך 

הרבה קרומים ושכבות 
עד שקשה לדעת אם 

זה הסיפור האמיתי או 
הנגזרות שלו

טרסיסיו מיירה וניי לטורקה 
בסרט "הנשיקה על האספלט", 
1981. התכחשות לרגשות
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