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שלהראשוןהמחזה-בריח',על
אפלפלדאהרן

חידתימחזהא.

בקרן"יצחקספרב"הופיעבריח","עלאפלפל,דאהרןשלהראשוןמחזהו
באר·שבע,בנגב,בן·גררירןאוניברסיטתשלהספריםהרצאתעררך,קרמם,(אהרן

ייחרדבעלנדבךהיותרמשרםרבהחשיבותבעלהואהמחזה .) 1992תשנ"ב

ענייןשעהלפיכרתכו.שלהיצירהלמכלולשהתווסףיח,דגםרז'נאריתרכני

הבימתיוהצדיוצגהמחזהכילהניחישאולםעדיין.הוצגשלאכתוב,במחזהלנר

הנוכחיתבמתכונתורב.ערךבעלופרשניחוויתירובדשבכתבלטקסטיוסיף
מעידהשםכאשרבריח","עלשל ,המדררניסטי ,החידתיאפיוביותרבולט

חידתיותעלגםאלאמבחוץ,צופיותעיניםבפניהנעולותהתרחשויותעלרקלא
סודשלבסימןהיאתרמה,רעדמראשיתההיצירה,עםהפגישהאנך,כוללת.

שלזריצירהעללהחילאיךכימתבררתעלומה.גביעלתעלומהסו,דרודף

היאהמובהקיםמסימניהשאחדהקלאסית,הדראמהשלהחוקיותאתאפלפלד

לפשרלידו,הפועלותהנפשותלרבותהראשי,הגיבורשלההתררעדרת
גםהשארביןמתירהעגום,ארהטובהסירם,העלילה.שבמהלךההתרחשויות

העיקריותהדמויותשלבאי-התמצאותמלכתחילה,שמקורר,מיסתררין,שלסבך

למחזרתאפלפלדשלמחזהודרמהלארכןסביבם.המתחולליםהמעשיםבטעמי

ואתעצמוידיעתאתממנומונעהראשיהגיבורשלטירופושבהםמודרניים,

שנעלםמהאבלתהיה,כאשרהדבריםהתפתחותתהיההמצער,גורלוסיבת

בר.לצופיםומתבהרהולךחרלה·הנפש,הראשיהגיבורמן

מקרםאיךכיההנחהעלהבנוייםהאבסורדממחזרתגםנבדלבריח""על
 ,החלקיהמקרטע,אתלהעדיףישרכילהתרחשויותפיתררןהמציעלדיבורבמחזה
שלהמחזהאתהכוזב.האשלייתי,השלםפניעלמלאה,לידיעהמוליךשאינו

שקייםהעין,מןנעלמיםגנוזים,אוצרותברשישלמיכרה,להשרותניתךאפלפלד

הכליםשיימצאובתנאי,זאת,חלקם.אתהריכולםאתלאאםלגלותם,סיכוי

מןהנסתריםהחשובים,המקומרתאללהגיעיהיהניתןשבעזרתםהמתאימים,

העין.

שסכרייהריוהיסטוריים,ספרותייםלקשריםהרומזבטקסטלנרוענייךמאחר

הכתובבמחזה,כילהיווכחנרכלאלה.קשריםשלבחישופםתלוייםיהירהפענוח
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JEWISH BOOK ANNUAL 138 

עמדויםושניים(שלרשיםעלילתיתוכתמציתיותהשיחחלקישלנמרץכקיצור

שמרתכלוליםנבדלות),סצינרתאפילוארלמערכותהתחלקותוכלאכסך·הכרל

כתרנוהמשפטכגבולותמקומםמתוךכלכדחלקיפירושהמתפרשיםומעשים,

יימצאיותרהמלאהפירושכשלימרתה.היצירהכתחומילאואףמופיעיםהם

לזכוראיפרא,יהיה,צריךלו.מחוצהשמצרימהאלהמחזהמןפנייהכעזרת

דבריכדיןדינםקרמה,שיעורכעלייוצריםשלספררתדבריכיהכללאת

כילזכורראוירעדייךאחר.כמקרםועשיריםאחדכמקרםענייםשהםתרדה

משאירותוהןכהןהצפוןכלאתמגלותאינןכריח""עלשלהסוגמןיצירות

פירושים.לשללמקרם

והולכתגדלהחידתיותב.

הזמן,כריח":"עלשלהחשוכיםהמרכיביםכחמשתהניגלהמןגדולהנסתר

הכלולההבשורה-אחרכמונחארהעיוניתוהכוללותהנפשותהעלילה,המקום,

 ,כררנרטרפימוצגקיים .הבימויכהערותמופיעאיכרההתרחשותזמןכמחזה.
טרפז,נצררתכית·כנסת,,אולםומקרם:זמןיחדירהמצרףתפאורתי,יסדולאמור
כמהכאולם-,עמוד'לשמאלוכחזית,פשוטקודשאדרךמרווח,חדש,נוסח

מגרדהלאורך,שטיחיםשנימהדור.אךפשוטהריהוטכיסאות.שלשוררת

כפשטות"מסוגנניםהםגםכיסאות,כמההשולחןולידהקירותלידתלויה,

מוליכיםפשטות,פשוט,החוזר:התואררשםחדש",,נוסחהצירוף: .) 1(עמ'

צרפה,ארקוראכלשתעסיקהגדולההשאלהאכלמדורני.לעידןהמסופראת

ערבשלזמןמצייןהמחזההאםהסתם:מןתהיהאפלפדל,יצירתאתהמכיר

כשרידיםמזוכראוליארהשראהשלכעיצומהההשמדהתהליכיאתהשראה,

נפתרתאינההזאתהמכרעתהשאלהראשוןכמבטהזרועה.לאחרשנותרו
שלהמדרייקהזיהויגםהמחזה.כמהלךולאהבימוי,כהוראותלאכמפורש,

מרעדמשאלתיותרהרכהכדררשהואאףעלכנמצאאיכרההתרחשותמקרם

מיספרגיתהכרחובנמצאכית·הכנסתכיהדבריםמהלךאגבנאמרהעלילה.
שכהןהשמות,שלהסמלנירתהאסוציאציותשילד.לרחובסמרךהוארכישש

לשמותשכרעדורההכררנההציוןמימדאתכבהירותןדווקאמכחישותלהלן,ידובר

הגבריםמןאחד .כפריכגרףעירוניגרףקושרשהמחזהכןגםמסתברמקרם.של

הנשיםמדמויותאחתהעירונית,כגימנסיהללאטיניתמררההואכמחזההמופיעים
היהעצמוהרבשנימצדממש.שללעירהיאה"רקס",כאולםשחקניתהיא

כ"רכהדמויותאחתידיעלמוגדרוהואכפרשלכנרפיםשניםהרכהעסוק
היער".

הארה,הבהרה,מלשרן(קלארהקלארהשלכדבריהמופיעמקרםשלצירן

מכאןרומניה.נזכרתגםרכןהאוסטריםאתכדבריהמזכירההיאלוט).הסרת

וסביבותיה,רינהוכמרכזה,אירופהכמזרחאיזרריםכאותםהיאהדראמהכי

לנרענייןזהכמקרהאפילואךכהם.נכרכראפלפלדשלמיצירותיושרכות

תשעההמעשים.סיפורכצדמתחזקתואףפוסחתאינההמוזרותכלכ.דכרמז
מןפקדוהפיעלמגיעיםכולםהרב.וכראשםהכנסתכביתהמתקבציםהם

הפוקדזההואמילושנמסרמכלילעשרתשנצטווהאתמקייםהרבהחוץ.
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חמשבשעהלהתייצבעליוכיבמכתב,לו,נאמרלבית·הכנסת.לבראעליו

המתכנסיםשמרבתכיבו.דלהםולהביךהמתכנסיםפניאתלקבלבבית·הכנסת,
רובםלחץ.הפעלתשלשרנותרבמדריגרתדרכולפיאחדכלמגיעיםהאחרים

עלהגיעוכיסבוריםאלהבכוח.פנימהשנדחפווישמכתב,יסודעלמגיעים
זרבמידההכפויהההתכנסותחידתאתשיפתורבמקרםהסירם,הלשנה.יסוד
אחת,אראחדחסרמנייןהמתכנסים,כלהפליאה.תחושתאתמחזקאחרת,אר

מצטרפת,לישניםמכולך.אלימהפועלתנפשהיינץ,גםנרדםזה.אחריזהנרדמים

משרםשלההנעילהבדברייש"רקס".מאולםקלארההשחקניתגםלבסוף,

ההסבראבלכולם.אתשהרדיםזההואאומרת,היאהיור,דהגשםלשינה.הסבר
המעליםרב·רבדי,לדיבורמאזיןהואכייחושצרפהארקוראכלדי.בראיך

הסיטונית,והירדמותהשינהלבעייתיותרעמוקותרהתיחסרירתבררנותמתחתיו

בית·הכנסת.באולםמנהיגות,שלמשימהעליושהוטלההרבלרבות
הדדית.והיכרותהתוודעותשלהואפאראדרקסאלי,באופךהמחזה,שלתרכנו

הרב,עליו.נצטווהשהרבוהשיקוםהתיקוןבתהליךצעדלהיותברעדואלה
לרבניםהספרבביתלימודיואתמזכיראףחייו.תולדותבסיפורמתחילאמנם,

האחרותהפועלותהנפשותגםמילד.מכסהמלאבשמרמזדההרכךבברסלאר,
תמידאךוכהנה.וכהנהדתיתשייכרתמקצוע,עלמזהה,אינפורמציהמוסרות

הארקינרס.פנישעלהחלקמןבהרבהגדולשהואהקרחוןשלהנעלםחלקומורגש
במחזההמשתתפיםמזכיריםחלקית,גםולוהתוודעות,שללפואטיקהנגדיכצד

וחלום,:כקיץשלרשויותעירברבהמיסתרריך,מןבהךשישנפשיותהתרחשויות

רמתןגילוישלופואטיקהוהעלמהכיסוישלפואטיקהחשדות.טירוף,הזיות,

הנעלם.שללספירההמתחוללואתהנאמראתוגוררותזרבצדזרמתיצברתטעם

שלקשריורעוליםצפיםאחת,רבעונהבעתומעלים,החושףהנוסחמצד

ברוחהואנעלמותרשויותשלציוריםמילויקאפקא.לכתיבתהאפלפלדיהנוסח
אתהדעתעלמעלהבבית·כנסתהמתבצעתיקוןואלו,,,הטירה"."המשפט"

סמליםניזרע,עמוס,כשברשבית·הכנסתשיקרם .עגנוןשלללון"נטה"אורח
שנייםאצלשניטלהוהעיןהחסרההידוהעצים,האשהאדרת,המפתח,דוגמת

להיקראיכולעגנוןשלהגדולשהררמאךאלארחב·היריעה,בררמאךהמופיעיםמן
שלנוסחוכךלאעליו.מרמזיםשהסמליםהמשמעויותעולםאתלחפשמבלי

כלשכךקאפקא.שלהסגולילנוסחוזהבמקרהיותרקרובשהואאפלפלד

נשאריציאה,אפשרותבלאננעלהברזל,דלתשדלתובבית·הכנסת,המתרחש

פענוח.תרבעוחתום,בערלבריח","עלשללעיןהנראהברובדו

הפלאות"ל"תררזיקהג.

אפלפלדשלבררמאךלמצואניתךבריח","עלאתהאופפתלתעלומה,מפתח
סיפורשםנמצא .) 1978תשל"ח,אביב,תלהמאוח,ד(הקיבוץהפלאות""תור

ימיעלמספרהררמאךגיבורהמחזה.עלילתאתמפרטיוברביםהמזכיר

עםהפגישההרב.בעצתלדרושמציעההאם .וקרבושהלכושלוהבר·מצררה
מתבוללתבמשפחהלטפלרוצההרבאיךחרוץ.בכישלוןנגמרתהטמפלרב

שאיךלהיווכחבאהכיכנגזרמטיחההמאוכזבתהאםבנה.אתמלהלאשאפילו
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גלגולומעיןמופיעבמחזה .) 111הפלאות",(,,תורהשקד""כוהניעםמקומה

רתומהבעגלהלבית-הכנסתהמגיעהנכה,הנסשלבדמותושנדחה,הנערשל
בתכלית.הפוכיםעתההםהדבריםפנינכים.לכיסאעובדהואוממנהלסוסים

התפילה.לביתאותושקשרהאחרוןכמאורעלוזכורשהתקייםהבד-מצרהסקס

שניםכמהכאן.הייתילאהבד-מצווה,,מאזהרב:שלהנלהבהתומךהואהנס

לדדך.יצאתיומידמכתבקיבלתיהיוםאותי.שכחתלאנפלא,מאזןחלפו
מילד"הרבאותך,לדאותסרבכמהלדדך.ויוצא-שליהסוסיםאתרותםאני

בפתחהמוגדרהנסבדברינזכרנשמות""גלגולשלהמוטיב .) 3בריח", לע,,(
תחיה",(,,איזוהחייאהשלמעשהבהתכנסותדואההנסתמיד".כ"חולםהמחזה

המחודשלמעמדבבית-הכנסתהאחרוןהמעמדביןישירהוהתקשרותשם)שם,

בית-הכנסתהאחרונה.חיתההנסשלהבד-מצווהדרשתמכן.לאחדרבותשנים

הלימודלחידושמייחלהנסמסים".לשלםש"חדלרמשוםהרב,לדברינסגר
הצוהדיים.אחדיוםבכלבבית-הכנסתמתקייםשהיהאבות",ב"פדקי

המעשהסיפורגםכךמתקנת,שיבהלבד-מצווה,המאוחדתלחזרהבדומה

נדרשיםבדומאןבבית-הכנסת.ההתכנסותדבראתבמקצת,גםולוממתיק,כולו

הרב.מלישנתבאהההודעההסמפל.שלפניברחבהלהתייצבהקהילהחבריכל
מתבדרפנימה.חגיגיבלבוששבאוהנקהלים,אתומכניסחמשבשעהמופיעהרב

הפלאות"ב"תודגודלי.לאירועהכנההיאוהפגישהמצוקהשלהיאהשעהכי
ביתלכללשנכוןההשמדהמסעהואההתכנסותשלסעמהכילקוראנהיר

בלשוןבמחזהיתחוללכוסהבלשוןבדומאןשסופדמההנאצים.מידיישראל
ישנים.אנשיםאוהבתאניישנים.שכולםיפהזהישנים.,,כולםמעודנת:רכה,

(כורעתמפחידיםלאישניםאנשיםמפחידים.החלומותדקפח.דשוםליאין
זבדשוםעכשיוהנכונה.המנוחהזוהיישנים.אנשיםאוהבתאניברכיה).על

לידהרצפהעל(משתרעתעיני".אתאעצוםאניגםעכשיולהם.כואבאינו

רחמים":מלא"אלתפילתאתמאליוכמובןמזכירנכונה""מנוחההצירוףהיינץ).
השכינה".כנפיתחתנכונהמנוחה,,המצא

הרבשלאחריתותארוגםהואלמחזה,הדומאןמןבמעבדיותר,מעודן
הנאספיםמןאחדנזעקבדומאןכול.נחלתותהיההשינה-המוותתבואבסדם

חריצתשלמרעדהופךהלילהומתעצם.הולךהרבכלפיהזעםפושע.לדבוקורא

העביםהקולותאותו:עינוהלילהכלזעק.לא,,הרבאכזרית.והתעללותדין
רביםהםהמענים .) 114הפלאות",(,,תורקהים"כבמשרדיםהחשיכהאתניסרו

המשאברכבתדחוקיםהיינוכבד,,למחרתמחילה.ממנולבקשבאלאואיש

 .) 115(שם,דרומה"ששעטה

קלאדהלדב.פיסיתהיטפלותהאלים,היינץאח,דאישדקבספלבמחזה

הרב",אתתכהלא,,אתה .המישמדעללעמודהנסאתומזמינהלהגנתונחלצת
התערבותה .) 27בריח", לע,,(בציפורניים"עליונגן,,אנחנולהיינץ,ארמדתהיא

בנאשםאוחזהואבהלשנה.הרבאתמאשיםהיינץעוזרת.אינהקלאדהשל

לזמןההתרחשותבהעתקתמגיבהרבהקלון.עמודכאללקירמצמידובכוח,
מזבדהיינץשנה.עשריםלפניבית-הכנסתבסגידתעצמואתומאשיםאחד

ותוספתדבריםחילופילאחדההלשנה.לענייןונדרשוחוזרבהווהמעשיםעל
הכלל.נחלתלהיותהשינההופכתבהדרגהישן.הרבכיהיינץמכריזמאשימים,
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ולאחרהכול,,ככלותהררמאן:שלהשניבחלקוומופיעהחוזרתהרבפרשת
בלילהונזכרנעוריולמקרםהשראהלאחרחוזרהררמאןגיבוררבות".שנים

הרב.אתולגדףלחרףחדלשלאלאופובשםבאדםנזכרהואבסמפל.האחרון
החוזרותתביעותיודרשותיו,הוא,אילמלאזר,רעההאנשיםעלבאהכעסיו"רק
הפלאות",(,,תורכמלשין"הואהרייהדוי.מיהריעדואישהיהלאולפעילות,למס

142 (. 

חלקיושניעלבררמאןממקומריצאכאילונראהוקהילתוהרבעלהסיפור
במפורשנקשרתמציינת,היאהנוסחהבררמאןנוסח.בשינוילמחזהונכנס

מעגליםלהונדרשיםרומזתהכתיבהבמחזהלה.שקדםרמהבהשמדה

הפלאות",,,תורהשראה.שלבכרונולוגיההכתובאתלתחוםכדיאסוציאטיביים
בסולבמחזהמסופרעליוההתרחשותלזמןגםלהיותהופךהזורעות,תורשהוא
עלשראה,כמחזההררמאן,שלבתיווכומתגלה,בריח",,עלהמפורש.הזמן

ההיסטורית.הבחינהמןבכךהכרוךכל

השמדהקלראתכילאה .ד

במערכתסערןהמחזהיהיהמוגדר,בזמןכאררעהשראה,שלהראייהמזרית

במקרההשמדתם.לקראתהיהדויםשלהריכוזנצררתהקשורהאסוציאטיבית
יסדועלמגיעהרברמייה.ודרכישוללהולכתשלההיבטישלוטשלפנינו

וסנדוויצ'ים,קפהשלבצררההמזרן,ליהדוים.דאגהשלפניםהמעמידהפקדוה

שהגיעוהיהדויםהנזכר:במראהלנאספים.המחכהשינה"ל"הרקעאתיכין

שבהםלמחברתלצאתלהםשניתנהבהזדמנותושמחדאיסוףלתחנותמרצונם
שרביםהידונראטים,שלתפקידםאתהדעתעלמעלההרבמזרנם.להםידבסח

הפעלתנותתיזכרבגיסאדת.הכלואיםשלהרוחניתלפעילותגםדאגומהם
יהושעשללמחזהובסיסששימשהבפדנארההרגלאחרבדדילנה,התרבותית

כפיוארשה,בגיסודהתרבדתההוראהבתחומיהפעילותתי~קד"גיסו".סרבול
דרךאר,ושיריד.קינותיובידמניד,קצנלסדןיצחקידיעלהשאר,ביןשתועדה,

כלראישלוההתעללותהמרותבצלוהיצירתייםהרוחנייםחייהםסיפורמשל,

לודהנאצים,שלמעשיהםכלכמדהיהדוים,שלהגיסדאיזאציהסריזנשסאדט.

שיסיחהעדה,מנהיגשלמעמדומדוגשבריח"עלב"דעת.הסחתשלבפעולות
גאולה.דיבסיחהדעתאת

היסטורילהיבטמכדדנדתפניואםהצופה,אתשישרתהאסוציאטיביהמהלך

השרנהאדובהפרך,בריח"עלב"למסופרבדרמהלהיעזריהיהחייבהשראה,של
בתיחכדמה,המדהימההצרדהאתבזיכרוןיעלהלנאספיםהמכתביםמשלוחממכר.

העירתדשניכלאתלרכזהכבושהפאריזומשסרתהגססאפדהצליחושבעזרתה

שבהבעירהקהילה,הנהגתוהשמדתם.משלרחםלקראתבזקבמבצעהיהודים

לחבריהבדלסיןלפרסםהורשתהבגיסו,היהדויםאתלרכזהשלסדנדתיכלולא

לגלותמיוחדיםמאמציםעשרהעדהפרנסישדנים.מסוגיםאינפדרמאציהדבר

לאאדשנשכחמירכל .הברלטיןאתלהםלשלוחהראוישמןאלהכלאת

שהיתההכתובותרשימתהתמים.החומראתלדלשלוחוביקשפנהיזרעהיה
חזרותלעררךפאריזלמשסותסייעהאיתםהפעולהומשתפילגסטאפדידועה
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בלישערתרבמיספראחדבלילההשחר,באשמורתיהדויםלאיסוףולהיערך
תכסיסהיההברלסיזהכללית.הארכלרסיהאצלדופןיוצאתלבתשומתלעורר

באופןמשתקףגדול,מידהובקנהבשיטתיותהנאציםשעשרמההמשמידים.בידי

ההתכנסותאפלפל.דשלבמחזהואחדחסרהמניידעלבסיפור,סמלניייצוגי
שלבסרסרהעדותאתומהפכתקררנהכאסוציאציהמעוררתדווקאבבית-כנסת

בריח,עלנעילתםהעיירות,באחתבכנסיהיהדויםריכוזעל"שראה",לנצמד
נשמתם.לצאתעדלחם,ארמיםקפה,בליהמוחלטתהרעבתם

כפוליםקרבנותהשראה,מקורננותהרבהעםהיהשהדברכפיידיעה,מחוסר
מצפיםואףמרוצים,הנאספיםמרביתבמחזה:גםכךהשמדה,ושלתרמיתשל

הזרגשהתנצרו,היהדויםדווקאהרב.שלבהנהגתוועתידםנפשםלגאולת

אחריהם.רדופתיהדותםרכיכשררהאיברמשהרכישירגישוהםאפנהיימר,

כידוע,היה,הנאציתהגזעתורתשלביותרהמשמעותייםהלקחיםמןאחדאכן
עזרהשלאגםכשםוהצלה,מיסתררהעניקולאוההתנצרותההתבוללותכי

בבית-הכנסתגםרכך-היההריכוזבמקומרתההבדלהיהדוית.לזהותהנאמנות

בתחושהשנתם-מרתםלקראתהלכולזהותםהנאמניםכי-שלפנינובמחזה

ואילוהכול.וככלותהכולאףעללבראשמוכרחהסרבהבאחריתאמונהשל
המומריםשלהזעםעמוק.רתיסכרלאכזבהבתחושתלסופםהגיעוהמשומדים

עלרב"הפלאות"תרדב"החוצהפורץאלאהאכזריםשרביהםכלפימבררןאיבר
בר,הרבאלימה.לנקמהואףלגינוייותרוברחהקררנהמסרהכנגדבריח"

האליםהיינץגםלחורבנם.הביאהשהלשנתוזההואכאילוהאשם;תלויכביכול,
הרקעהצליבה,יצרישלנגדרובהפגנהברבדופיבהטלתלמומריםמצטרף
היאלמקורם.חזרההיהדויםאתהביאהפאראדרקסאליבאופןהשראהוענישה.
זהר,לעולם.מתבטלתשאינהשייכרתעלכעזרתלבית-הכנסתאותםהחזירה

אבלהשראה.שלהחיוביהצדאפלפלדשלמחזהולנרמבשראירוני,באופן
מנחרץ.ולאמבפניםשהונחתהלמכההוכחההיאלמחנהמחוץהעומדיםבעיני

דחוסהסמלנרתה.

בית-הכנסתכמרהואשתפקידםסמליםשלבשררהנעזרההיסטוריההיבט

בדרמהאשליות.וכמנפצתלאמונהכמוליכההשראהשלהפניםכפלעללהעיד
מקומרתגםכךמורתלמלכודתוהופךמתקנתלהתכנסותשנרעדלבית-הכנסת

הסמלנייםשמותיהםלעילהוזכרוכברסמלים.כשרשרתהמופיעיםאחריםמגרסה
גאונישניושילד.גיתהלר:הסמוךורחובהכנסתביתנמצאברהרחובשל

התרבותשלוהמוסריתהאוניברסליתרוחהאתמסמליםוהיצירההפילוסופיה

המעניק(רלסליסיראסרר),עולם""ספררתהמונחשלירצדוהואגיתההגרמנית.

שלסולםלקבועמבליהעמיםכלשלהגדולותהרוחליצירותויוקרהעליונות

שרמסההנאציתהתרענהחרפתהבמלואנראיתזרתפיסהמולביניהן.העדפה
בשמםשנקשרמהכלוהחרימהדרסההיהודים,שלהקודשכתביאתגסהברגל

העולמיתוההרמוניההשלוםעלשילדשלשידריהודים.ואמניםיוצריםשל
התשיעיתהסימפוניהאתכידוע,מפאר,ישראלנביאישלהאחריתחזרןברוח

שילדארתההעמידספררתיכז'אנרהסראגדיהמהרתעלבכרתכובסהרכן.של
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ומיתוסגזע,דם,הזרעו,לתורתגמורניגדוהחמלה.שלהמוסריהערךעל

ואמנות.ספררתיצירותלהערכתמידהכקנההנאציםהעמידושאותררצחניאלילי

הוא,אףנזכר,ידליםרגםספריםישרפוהגרמניםכישניבאהיינה,היינריך
 :) 16 (הסמלנייםהשמדתבמערכת

בריםהכהמטלה.שלאורישוכחללוקריםבהיריםהימיםכותב:המשוררהרב:
 .ישובושלאהימיםלזכרכוסית

חרש.היינהמשורר.נםהואהרבשומט?אתהמבפרד,אופבהיימר:נכ'

נקראהזוהר""נעדרתמופיעותדברקלארהמשחקתשברהתיאסררןשם
ארצדרקס".,,אדיפוסלסראגדיה:ואףמדרמהלמלכדתאירוניתמיזכרת"רקס",
סמלניגםנעשההואהמשתתפים,בפי ,יותרפיוסישהואככלבמחזה,המלים
החלומות,בעלכיוסףהואתמיד",,חדלםמוגדר:הנכ:ר,הנסרמזים.שופעיותר,

מרם.בעללעגלתזקוקרהראנכרתושרגליוהנסכןלארירפיר.ברחובמלוא

אליהושלהתנ"כייםהפלאלסוסיברמזבדבריו,סוסים,להזכירמרבההוא
לכיורןמעצמםללכתשידעוהבעל-שם-סרב,לסוסיאדלארץשמייםשחיברו

מבסיחיםהסדניםשהחלומותהריעסקינןכשדאהאםלנצרך.עזרהולהביאהנברן

שלבדבריהבהם.הבררןכלזאתאותםמנצחתהאחרונההמרדתותרדמתשדא

אתשיבראולדורותלספרעליזשידסלזהלהיותאמדרהנסכינרמזקלארה
שהואספקליאיןסרפד.יהיההואגדול.חדלםהנס.יושב,,שםהמתחולל:

קירבהמתבצרתאךדמדידתיד,בכלנשקףאפלפדלאהרןהמחבר .) 31 (סרפד"יהיה

שהואהגיבוריםמןחלקרביןכסרפדדשליחדתדהמחברדיוקןביןיותרגדולה

ונדחהלרבאימדעםביחדשבאבר-המצודהזההריהפלאות"ב"תדרמתאר.
,,ככלדתשנים,כעבורוהאימההפשעלמקרםשחוזרברדנדזההריוכדל.מכדל

נהירתוגם ,כסרפד ,כמשוררמתנבאבמחזההנס .והשמדכלייהמלשדןגםהבדל",

שנגזרההכרת,גזירתאתלהזכירברעדההרגלייםכריתתסמלנית,מבחינהנכה.

נדסלחז"לשלפיכרתעונשכדיןבשלימדתה,ברצעהולאאירופהיהדותעל
משמעדהרגלייםהעדרהפידסי-ספרדתי,במישורבדלם.אתולאהחייםמחציתאת

במלואולתארןהשראהמדלהתופת,מדלפניםאלפניםלעמודיכולתחוסר

תשוב.ולאשחלפההקיץ""סערתעלובדבריםבחלומותשרקעהנסאימתן.
הסרפדאפלפלדשאבדר.רגליועלשיפצדהדהסוסיםאתרוחובעינירואההוא

שארע.אתתרבותבניולכללעמדלספרכדיעקיפיןבדרכילכחדרמחדייב
בניסוחיםבספריומדבריםאחריםגיבוריםסרב.מבסיחיםבסמליםמדברהנס

המעלים,הכתיבהנוסחאתהנסמשקףבמחזהמסדנימיים.אדמיסאפדריים,עוקפים

אותר.לשרתבאשהסמלהרומז,

הרילשואהרמזיםכרצוףבריח""עלאתקוראיםאםכיברדדממילא
רגשעמוסירציניים,דבריםארמדתהיאאירונית.פארדדית,הופכתשהסמלנדת

הנס.בדבריכמדבסחאדמהוניחוחגשםולאמבדחלאבדשאיןצלמוותגיאעל

באזלםזוהרתאשלייהשלפניםהמעמידלעולםגםדלותחליףכלבדאין
שאותרהלאסיניהקלאסי,בעולםנחמהבדתימצאלאקלארה.שלהתיאסרדן

בעבדותלאואפילובבחרדתד,התחנךשבדהרבניבעולםולאבנעדרידהרבספג

במשךמילדמכסהרבפנהאליה"פאדסס",שלהגואלהסירםנוסחהאדמה.
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המיספרשש.מיספרגיתה,ברחובהנמצאמבית-הכנסתנפרזבהןהשנהעשרים

מרעדחמש,הואבמחזהרגםבית·הכנסתעלבפרקהפלאות"ב"תררהשליס

"שעתשהיאלחמשמחוץמזרמהמשהרמשמעששהסוף.לקראתההתכנסות

הרבשלשמרהאירוניהלמרבהסרחן.מלשרןהואהנרמזברובדמולדהאפס".

הפרסייםששמותיהםהמחזהגיבוריכלכשםעברי,ולאמולד,מכסגרמני,כולו

הארססרית,מרומניה)היא(קלארההרומניתלסביבתםמתואמיםוהמשפחתיים

ישראל,שבסישנהגרכפיהיהודית,הזהרתלשמירתזכרבהםאיןפניםכלרעל

הליכותיה.בכלהאימהיתכ"ץהגברתהיאהכללמןיוצאתבמצרים.כנען,יוצאי

בכלהמחזהבעלשמסילהפגמיםאתגםלראותישהאירוניהסמלניברובד

רווקהואהרבשנכרתו.רגליםקשה,מרםמסילהואבהנםמגיבוריו.אחז

שרברצוילאהמסורתיתהיהדותמצורתולפיחמישיםבןכברהיותראףעל
ארלנזירבמשהו,מיזמה,הואהמתמשכתברררקרתראישה.בלאשררייהיה

מלמדששמהכלרםורזה . nרררקרת·נצשלמצררהעליושחלהקאתרליכרהן·זת

מנפרדרווקה.היאופריחה,פרחרד,דארשרשנהעלהסמלני·איררניבררבזר

לשעבררעייתוארפנהיימר,גברתנוקשה.במררהקפדןהואהמומרארפנהיימר

בשמהשאףקלארהומרירה".חשבונות"מלאתהיאהעלילה,בזמןוגרושתו

גםכהפכפכת.מוגדרתובהירות,ארדשלצדלעיל,צרייןשכברכפינרמז,

במילונואפלפל,זשלכדרכוהמשכיות.לחוסררומזהגרושיםדיבריגרושה.היא

עשןאתגםלהזכירנרעדהמחברת,שרידיאצלסיגריותשלעשןהספרותי,

לאושוויץ.למשלוחיהודיםצידגםהואפוגרוםבעתמצודההשמדה.תבררי

שלההיכרמסימניכאחזהיהודיםגירושאתמזכיריםגרושים,גרושה,גרוש,

בהקשר .זקןאפרדמשמעגרארבארסהנאצית.התקופהלרבותהיהדויתההיססרריה

בשרתיו.אתהרוצחרל·הזקן nכאתלהזכירשמרעשויזה·שראה nמשלהמאריים

התקרבותידיעלהרבכמרישעלחיפושוקרוביוםקשהאיכרהואעיסוקולפי
 .) 1 (מגרפו"יותרעליואהוב"מישקרכילגנאי,נאמר,עליוגםאבללאדמה.

אוהבכוהןצדק,כוהןהנרמז:רררבזרהיהדויבשמהחיוביתהיאכ"ץ,גברת

בדדרה.אלמנההיאהליכותיהבכלהאימהיתהיא,גםוצדק.שלרםורודףשלרם
מבדיל ,)םש(כדונג"נמסאשה,,למראהזכרת:שלצדהאלים.הואהיינץ

הפלאות".ב"תררהרבאתלצלובשניקשרהאלימיםהמעניםרביןביבר

גלהלניהרנמזבין .ר

עללהחילניתןוארתההמחזהשלהגלויבררבזרמופיעההתיקוןבעיית

אחתכלכימתבררולאחריה.השראהבזמןהשראה,לפניהיהדוים:התנהגות

ביתאתזנחהרבהיהודי.הגורלמןאחרתהתחמקותזרךמציגההדמויותמן

 :) 3 (האמרנה"שידרתמ"פרששנהעשריםובמשךהכנסת

הואנםכבכר,ה•ההואנםנבירת•,הרב,נםהתפילה!אתהיוםזוכרמ•הרב:

שכח.

הרכזאורב•כאן,טרשיםמהורזה:

שטותחמשלפנירקנבירת•.אום,רנלכאןורכהלאשבהtושר•םככרהרב:
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טמוקה.תרדמהכאיזונאמר,איךהכול,הברכיים.טדהביטהאבקהדלתות.אתפתחתי

הפתיליה.אפילושהשארתי.כמושינוי.כלכליאכל

עצמההשראהאישית.פיתדרןצררתובחיפושבהזנחההתבטאהרבשלחטאו

כנגדמידהשלכעונשבאהמרותתרדמת .מדימאוחדתלהתעודדותהביאה

היהודית,הזהרתבתחומיבכליאהנענשההיהדויתלמורשהמחוץתרדמהמידה.

הכנסת,לביתשהגיעואלהמביןהראשונהורזה,מנחרץ.שבאהכלייהשלכליאה

בעלתהיתהלכתחילה,כלומד,דתי,חינוךקיבלהלאכיעצמהעלמעידה

נגזרהמסורת,בליחייםבאורחל"פדרח"שביקשההיא,אףחלשה.יהדויתזהרת

השראהבימישאחריתהבבית-הכנסת,מרצון,שלאיהודיתנוכחותגזירתעליה

אתהואאףזנחכדרת-הרגלייםהנסהטהורים.העלומיםהחיים,הפדיחה,קץ

בחייוהאחרונהבחייוהאחרונהגםשהיתהדרשתו,אתדרשברהמקום

ביותרהקרובהואשנה.עשריםלאחדהרבמודרעםביחדהואבית-הכנסת.

אךכלהברת.ואפילורצוןמתוךהיהודיתהשייכותשלוההחייאההתיקוןליצר

עלמחדשנסגר ,) 4 (ובריח"מכערל"עלהשניםכלסגודשהיהבית-הכנסת

בעליגםבכללםישועה.פתחבלילכערליםכורחםבעלוהיואליושחזרואלה
ארפנהיימד,והגברתהאדוןאצלכןשאיןמהותלמידו.הרבהמחודשת:האמרנה

שלאבכךעצמואתמאשיםהמומרעצמם.לשונאיוהיובנצררתמקלסשחיפשו

הסגרתםאתהמקורית.שייכרתואתכישרוןביתדהסתירולאשמר,אתשינה

שהמירולמיבשנאתןהיזרעותהרבניות",ל"דשרירתמיחסהואהזרגבנישל
דתם.את

כלהברתרגםהשראה-הסעדהנרמזתשסודם,משפחתה:שבשםקלאדה,

הפידסרםוזוהרההצגותלאולםבדיחתהגסה.בידפנימהנדחפהדרמאנסית,

אבללבית-הכנסת.לפעמיםהולכיםהיומספרת,היאהרריה,לה.הרעילולא

לסוגדוגמהאפלפלדלפנינומציגזהבמקדהאףהבילוי.למועדונינמשכההיא

לאסקפיזם,כסגידהאלאמעמיקהמחשבהמתוךלאהיהודית.הזהרתמןמכרסהשל

עולםמלחמתביןהמרעדרני-ברדלסקי,הבילויבתחוםאירופהחייאתשצייד
בציבורבשידההכלואיםדוחאתלעודדמנסההשחקניתקלאדהלמשניה.אחת

שיד-ערשולאזהשידלאיחד".גםאחיםשבתנעיםרמהסרבמה"הנהשל
אח.דבגודלבצוותא,לכולם,הצפויאתיבטלומכן,לאחדתשירשהיאביידיש,

למכחישיהואגםמשתייךרבכןרבנים,שרגאהואכיעצמועלמכריזגדרבאדס

הסדיסרדיאליססיםאתמייצגהואהמגרסהמחפשישלבמיגורןהמסורתית.זהרתם

-פניםמעמידיאנטישמיםהטיפושלההפדדורקסרביזציהלמגמתהנעניםואת
הצעירים,,אחיגדארבאדס:אומדרכךלמצוקתם.כפיתדרן-מהיהדויםרביםרגם

השניםכלמכעררי.אדמהעובדאניבדרכיהם.הלכתילאאנידתם.אתהמירו

השנהימותכלשלהיהרדיהאתמייצגתכ"ץגברת .) 20 (כפי"מעמלהתפרנסתי

המחזאימכניסלדבריהגםאבותיה.ממסורתאדישותבגללשהתרחקהזראבל

יהודית.משייכרתהתעלמותשלכעונשהמדהסוףמידה,כנגדמידהשלמיזכדת

מהבריח.עלכערליםכבדבתי-הכנסתכלכיבסרחה,,הייתיארמדת:כ"ץ

אתפתחמילבית-הכנסת.הלכוהכיפוריםנירםדקיהז nלתקמרהרפאיםזהז

האלים,היינץהואמאונס,במצטרפיםהאחרון, .) 23 (מזעתר?"יצאמיבית-הכנסתן
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לשנאהמוצאלמצואניתןבר,והתעללותהרבהרקעתהזרוע:בכוחכיהסבור

שנצטווהבמימתמקדתהיאישראלשונאיכלפישתופנהשבמקרםתהומית,

מנהיגות.שלבעמדהולהיותלחזור

מגיזרההמחזהכותביצאבית-הכנסתחיישיקוםזרךהתיקוןבעייתבתארו

שמירתשלהבעייהבגדלה,היהודיםבחיייסודלבעייתדפנהמוגדרתתקופהשל
הרבהכידונים.מכלתרבותיסביבתיולחץהתבוללותבתנאיהיהודיתזהותם

כךכיתתיות.עללראש",בארסמעונב,חליפה,,,לבושבלבושו:כברמסמל
קרנסרבסיבים,אררתזורכסים,לריפררמים,להתאיםהיכולהבית-הכנסתצררתגם

קנאים.חרדיםאולי,למעט,ומתרנים,יראיםמתנגדים,חסידים,ספרדים,אשכנזים,

מינימום.וסרק.כחלבליגבירתי.הפשוטים,הקוויםאלנוסה,,בית-הכנסת
דורש:לכלמתאימיםבארוןהספרים .) 3 (שבדבר"הטעםנאמר,איךזה,

כמארח,גםהבאיםאתמשרתהרוחניהמנהיגגזולות.מקראותמחזורים,סידורים,
אתולהסיקשמשגםלהיותנכונותועלמעידהואומשקה.מאכלכיבו,דמגיש
להנהיגדכפין,לכלהתפילהמקרםאתלפתוחנכרןהואשבמקרם.התנוריםשני

נאמנוהנס,לאדמתו.האדםוהחזרתלדדיהטקסרגםידםיוםשלטקסיםבפשטות
שלנרהרבמוסר.מטיףראינוחוקראינושלנר,,הרבאותו:מגזירהרב,של
וכמי"מתקדם",עצמומכנההרב .) 10 (המילה"מרבןבמלוארעיםאישהוא

מתבולליםביןמבחיןהואזאתעםאחז.אףעלדעתולכפרתברצונושאין
רביןאבותיהםמאמונתלהיפרדהיהודים,אחיהםלכללבזרמהלהם,שקשה

ויזועעברבזמןלהתמצאמיטיבהואהקיצוני.הצעדמןנרתעושלאמומרים,

כאילובית-הכנסתבפתיחתפעולהלשתףמוכןהואישרנו.לאשחלפוהימיםכי
התקפותיומדלאומץמפגיןהוא .החופשיומרצונוזעתרמשיקולגםהדברנרבע

שלנלהברתראתלאכזבלאיזועשהואכשםהיינץ,שלוהממשיותהרוחניות

למבטבאשרמעיניו.נעלםהשראה,בעתההדרה,שלטיבורקכימסתברהנס.
כפריהחזרהכלכיבריח""עלהמחזהשלהמייסרתבשררתונשמעתלעתיד
בנסיבותתלויותהמפורטותתוצאותיה . nתיצללאהיהודית,הזהרתאלמנחרץ

ההתעוררותאםאחרים,בזמניםלכולם.וכלייהכליאההביאההשראהההיסטוריות.
המרתאחרות:היעלמותצוררתשלידןהעליונהעלתהיהמעצמהבאהאינה
שפגעהלזרבזרמהשרנותבדרגותהתבוללותהחדשים","הנוצריםבנוסחדת

שהיאוכפיהנאציזם,עלייתשלפניבאירופההיהודיהקיוםיסודותאתומרססה
הזה.היוםעצםעזמתגלה

בר-זמניתהסתכלות .ז

המחזה,שלהנרמזברובדמצריהבזמןמוגדרכאירועהשראהכיאיפרא,נמצא,

לחדרנןמחוץאלופורצתמסתעפתהיהודיתהזהרתוהחזרתהתיקוןבעייתואילו

הרובדשלרובדאתתופסתגםוהיאהשנייה.העולםבמלחמתאירופהיהדות
הכנסת.בביתהכלואיםשלהתנהגותםובאורחרשיגםבשיחםבמחזה:הגלוי

מצרייםבריח""עלשלהמכוסיםשורשיוכילומרנרכלמיסאפוריתבלשון
במאההיהדויםלקדרותובמקרם,בזמןמתפשטיםונופיוההיטלריתבאירופה
שינחתשלרלמיזכרת-עררןלהתבוללותצפוייםהםשבהזירהבכלהנוכחית
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הכלואיםמרעיתרוצאןהרבבמקררותיצפהארשיקראמיושייכותם.מקורם

סינופטית,התבוננותלעצמולסגליצטרךבבית·הכנסתהברזלדלתמאחוריעימר
היהדויםחםאיכתלת·מידמי:יופיעהזמןאחרים.ובזמניםכשראהבר·זמנית,

שלמצביםהגזע,תורתבעלישלהתזכורתערבמכרסהשלשרנותבדרגות

שרכיםכסירנותהיהדוים,שלהכחדתםלקראתמבפניםונעניתמנחץרכפריההונאה

 .היהדויהעםשלקיומוהמשךלהבטחתמתרבהריפררמהשל
לשתייםהקבלתהידיעללראותנרכלהיצירהשלהתלת·מידמיייחדוהאת

החדש:בזמןהיהדויהגורלשלהתיקוןבבעייתמתרכזותהןשגםמחברותיה,
הנערהלהלגהלהשרותניתןהנכההנסאתברזל".,,,מסילת"בעת·רבערנה·אחת"

לדרךפנתהשמשפחתהלבתתרופהלמצואצריךהכפריהצדיקהחולה.
תרופתלהיותאמורההסידורשפתשלהקדשוותלאותיותהחזרתהההתבוללות.

דמוברכיכדררזמנים,מאחדתלהתברננרתרומזהררמאןששםאףעלהפלא.

שלהגמורההתבוסהסףרעלהשראהערבמרינהמתבוללתיהדויתבמשפחה
הרשאייםהמרטיביםאחדהאולדאמהאירופהיהדוישלזיקםתהעדרהיהידום.כל

המנוגדתהסמלנרתרההיסםררי.הלרקאליההקשראתפורץאיכרהואראףבספר.

דוהריםפלאסרסיעלהחולםבלא·רגליים,והנכההנאוםחבושהרבהעל·זמנית:
לעין·כרל.וברורהגלריה-מקרםלכלשיקחרהר

בסגן·אלרףהנקםבתרכניתואחריה,השראהמןהזמןצירנםריברזל"ב"מסילת
מצטרףהנכםיגל.הראאףהנכההנסשלמשפחתושםבריח"ב"עלנאכםיגל.

והואזמיר,בגרמניתמשמערנאכםיגל,המשפחהשםדרקםרר.התוארגםלשמר
שפירושה,,כאבם",המילה:נוצרים.אצלרגםיהדויםאצלגםביותרשכיח

הראהיהדוילזה.זהבתכליתהמנוגדיםסמלנייםהקשריםבשנימופיעהלילה,
שנאכםיגלהיהדוי,הסוחרהאפל.הלילהשלסרבנוהראהנאציהלילה.שלקורבנו

יחסלשלאעדמנוחלעצמוימצאלאהשראהבזמןאימרראתאביראתרצח

בנסיעותלכליאההמנוגדתחופשבתחושתפורקןמוצאהראאזרעדהרוצח.את

ומודגשחוזר(במחזהולקוניאק.חריףלקפהנזקקהואאףברכבת.מתמידות
חיפושימבטאתבהםרמיסחרקדושחפצישלקנייהצרפתי).הואהקוניאקכי

הרוצחלחיפושגםמתקשרברכבותהמסעאמת.שללהשתרשותותחליפיםזהרת
וממכר.מקחשלעלסקיםרגם

אתגםתימאםיתמבחינההולמיםזימלהרבעלבררמאןהמסופריםדברים
הגיבורזההריבחברתושמחרהראתיקוןאצלושמחפשרמימרלר.מכסהרב

ושרבהנס.שלמדיוקנומשהרנמזגהראשיהגיבורשלבזמרתוהנרסע·הנרקם.

הרגליים,מחוסרלערמתרצרברתארלקרסלרשישברכבתהנוסעהניגדו:בדרך
רמסרייםגלויבתאריךמזדמניםהנוסעוהגיבורזימלישע.מביאיבסוסיםהרוצה

הספריםאוסףאתאליהלהעביררוצהשזימלארץ·ישראל,גם . 1952בשנת
העבר,מןכפיקדוןבידיושנותרבבית·הכנסת,שקדאיסופםשעלרהבתנים

המפורש.בשמהנקראת

מןגםבנקללעמדואפשרבמחזהואפלפלדשלהמיוחדתהזמןתפיסתעל
במרכזובית·הכנסתהחייאתלעיל.הוזכרשכברללון",נםהל"אררחההשוואה

רגםמיםאהיסםררירת.הןשהמשמעויותהגםבזמן,תחומההעגנרניהררמאןשל

אפלפלדשמרבדראמהביצירה.מרכזיהראלארץ·ישראלהגרלהביןהקשר
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לתפיסתמהםלהתרחקכדיהסגורים,בגבולותיהםוהמקוםהעלילהאחזרתעל

ארתהמלהזכירבעקביותונמנעתלשואההרףבלירומזתתחומים,מבטלתזמן
המאיים.המפורש,בשמה

העיןמןהסמויהגיהנרםח.

הצפויהגיהנרםאחמסתירהלשואהשמחוץלזמניםגםהמכררנחההסתכלות

המפלצתי,הנאצי,לזדוןמתיחסלאמור:מימטי,צבירןבעלשאיברהמחזהלכלואים.
שראהממחזרתלחלוטיןשרנהרומזת.מעודנת,בהבעהלהתגדריכולכממשרתו,

לתתכדיפניםאלפניםהיאהאיומיםהמאורעותלנוכחההתיצברחאםשכן,אחרים.
כלשרןהאימתניתהאלימותאתלהציגאלאברירהלאמןאיןישירביטוילהם

המקום""ממלאבמחזהלדוגמהכךהתיחסרתה.נושאאחההולמתמציינת
ומאנסירנסקרדוגמתלמחזאיםגםרייס.פטרמאת"החקירה"ארהובהרתשל

לנוסחולאהאש")ומבעיריבידרמן(,,הקרנפים",רלאליגרריהלסמל,שפגרפריש

ההולםבמשלהאימהאתלצייראלאברירההיתהלאגזר·דין,חורץהעד~ת
נוסחואתהראשוןבמחזהוגםאפלפלדממשירלמעשההקיצוני.צביונהאת

הקצרים.ובסיפוריובנרבלרחבררמאנים,כתיבתובמכלולנראהשהואכפיהסגולי

לשרידיםארלהשקדמולזמניםפנייהידיעלעקיפיןבדרכימצטיירתהשראה
שתהיינהכפינוראותמיסחרר,לצוררתהיותרלכלארעברם,צלאתעימםשנשאר

הואבמחזהובזמרתם.בצלמםרהגיטארתההשמדהלמחברתולאה"מצדו",בעת
ייחדוית,כחיבהצררתלוהמתירהזמן,חפיסתמבחינתיותרמורכבלנוסחמפליג

י.דולחוזקלגסותזכרבהןשאיןמיצירותיולכמהבהשוואהאףמעדונת
בעלילייראההעין,מןסמרינרמז,לגיהינוםבהחיחסרתהסגולישהנוסח

סגורות"."בדלתייםסארטרשלהנדועלמחזהובריח""עלאחבשררהאם
הבימתיות.מסגולותיהםבכמהאלאבשמםרקלאלזהזהקרוביםהמחזרת

מבליענישהמקרםארגיהנרםלהיותהאמוראחדסגורבמקרםהיאההתרחשות
כניסוחבליאחת,אחת,מגיעותהנפשותכך.עלהמעידותחכרנרתלושיש

משאירה,אחרת,ארזרבמידההכפויההכליאההתכנסותן.גמרלאחרויציאות

לקרםלגיהינוםשהגיעמייכולסארטראצלפשוטה.יציאהאפשרותלכאורה,
 :) 25 (אפלפלדאצלולצאת.

לצאת?כאןברשמיםהיכןאופבהיימר):מראל(ניגשנראוכארtכמר
 .המב~נולחורורךמורי~ניםברשמים.לאאופבהיימר:מר
 •רמרזבוחלזהונראוכארtכ:מר
 •אומרהייתי ,מארמוזראופבהיימר:מר
לומר?ונלימה •אוכלללאכהמותהשגחה.ללאמשקהשארתיאבינראוכארtכ:מר
הפרטים.כלאתלהםאמוראופבהיימר:מר

המחזאיאצללמראההרגועבגיהינוםבערלותשהדלתייםכשםכימאליומרבן
מסגרעלסגורההאשלייחיביח·הכנסתשלהברזלדלתתישארכךהצרפתי,

אתלעצרםאי·האפשררתביןמהותישרניקייםאבלעלהיהודי.המחזאיאצל
כשינההעינייםעצימתרביןהאחדבמחזההנצחיהגיהינוםמןכחלקהעיניים

רזםבשרכלכדיןנכרנה",,,מנוחהקץ:זאתרכבלאכזריתמנוחהנצחית,
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הפתחשזמר•השראהבמחזההצדק.במידתנענשיםרוצחיםשלכעונשםולא

במחזהכמרתם.הרשעיםעוזריהםזאתהנאציםאתהמזכיריםשטניים,בוחרתהם

נחשיםכשלרשהעצמם,למעניש•להיותההופכיםאלההםהכלואיםהארנ•ברסאל•
הנאציהג•הנרםביןהבדלא•פרא,קיים,זרלתר.זנבאתבפיראחדכלהמחזיקים

כדרראךסארטר.שתאוהזמניםכלשלהגיהינוםרביןעל•רכותבשאפלפדל
והולכתתרמיתלמעש•בסמ•כרתגםרלרבבית-כנסת,תיקוןלצורב•כליאהבי

בשלהאמוריםאלה,שלהכליאהמסיפור•ותרהרבהרכהכלשרןתסופרשזלל,

דלילה,•רםומתמי,דמרחש•ח,יגיהינוםלזולתואחדכללה•רתרסטיירתחטאים
הזדרזת.כלסוףעד

אחריתוולאשיח,שלתחליתוט.

נמשיך".הבה,,רבכן,במילים:נחתםסגורות""בדלתייםסארטרשלמחזהו
מלמ,דהאחדבמקרההאחרונה.הדוברתשלהעינייםבעצימתננעלבריח""על

גמרכב•כרל,מצביע,השב•במקרהויימשך.שיילדשיחעלהסירםלכאדרה,
הפרך.במצבלנרענייןלמעשהנצחים.לנצחשנאלמודבריםח•לרפ•עלהעלילה
ר•ה•ההתפתחותשלטעםבלא•תמדיבג•ה•נרםהכלואותהדמר•רתשלהשיח
בב•ת-הכנסת,הישנותהדמר•רתכןלאהחוטאים.שלוהסרקהייסוריםמחייחלק

כפררענרתכמרעדה,שלאמגיעההשינההתרדרערת.שלבתהליךהחלדשרק
הדיאלוגשלנחרץגמרהנ•גלה.בררבדמוזרוכדברהנרמזבררבדלא-צפריה

בהםשמצריהרערזר•הם,הנאציםפשע•מכלולעלארהשראה,למחזרתאופייני

ב"חנהכמרלרשעיםצדיקיםביןלהבחיןבאיםהמחזרתאםגםשופטת.ע•ן

דמר•רתלהשאירארסארטר,שלקבורה"ללאב"מת•םוכןמג,דאהרןשלסנש"

מאתקסטנר"ב"ארגרלדברג,לאהשלהארמון"ב"בעלתכמרהספקבטרוח
"א•נצ•דנטארסארטר,שלאלטרנה"ב"כלרא•כמררביםלהרשיעאולרבד,מרט•

•קראוהבלשנותמןבמזבחבנחרצות.מסתייםהשיחמילד,ארתררמאת "'קt'ןב
במקרהמרדת.הטלתהציור,ימגמתבהםתבלוטלאמורקרנאט•ביים,אלה:מחזרת

הנבלהשמעש•במקרםמוסרית.היאהמרדתהמלחמהארהשראהמחזרתשל

חזותיתלהסתכלותמטרהומשמשיםנחשפיםהיהדויםומשמיד•המלחמהפושע•של

הזירהארהשיחשלהבוטה,החזק,לנוסחוהקרנאט•ב•רתתצטרףהבימהעל

והתפאורה.

שבפינתובית-הכנסת,מעלימה:בזירההיאשהתרחשותובריח",עלב"כןלא
שמרביתשמחה,ארמיצורהסעדרתהתמיםבאופקנראיתכאילוכ•בר,דהרכן

דרררקא•שרעה.פתחבהרואיםואףכליאתםעםמשלימיםשנתרכזהנאספים

לתיקוןמצפהשבחבררה,הנלהבגםהואהרגליים,קטועמבדלם,הפגועהנכה,
הדבריםח•לרפ•לזולתו.בשררהלהביאאץשליח,להיותמרבןואףמצבר

לקביעתראשונההיכרותשלבגדררקזהםהמשךתובעיםכמרבבית-התפילה

קרנאט•ב,יולאפואטיצביוןבעלהמחזה•היהכלשב•במזבחהמשוחחים.זהרת

,,זאתחז"ל:במזבח•לתקשורת.פתחלשמשביכולתההלשוןבותתגלהלאמור
עשוייםרתרקפנרתרוגזנמשך.לדו-ש•חפתחלדפתחאתהדהיינו:לד",פתח

כברעל,ולאכפותחהמחזהשלצב•רנרהשיח.שערננעללאאםלהתרכךהםגם
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הגלריה,ההתבוננותמזירתפושעיםכמרחיקהשמיעו'מבלידיןלפסקכרומז
מקרםאפלפלדשלהראשוןלמחזהווקובעלריסונהההבעה,לעדינותמוסיף
הרפרטואריים.השראהמחזרתביןומקררינבדלמיוחד'

רריפררמהשראהחתימה:י.

בריח":עלב"יחדירחברווהרעיוניתהרגשיתבתכולתםעצומיםנושאיםשני
היהדויהגורלשלהתיקוןובעייתועוזריהםהנאציםבידיאירופהיהדותחורבן

מנוסהדרכילחפשמבליישראלכללעםוהזדהותאברתלמסורתחזרהידיעל
בררמאןקאפקאשלהרומזנוסחונבחרהאחדלנושאאישיים.פתרונותאר

עגנוןשלרהמרטיביתהסמלניתהשיטהנבחרההתיקוןלבעיית"המשפט".
התיחסרתרבמכלולהמטרנימי,הצביוןבעלהייחודינוסחוללון".נטהב"אררח

האישי,החותםבמחזה.גםמושקעותיקון,שראההנושאים:לשניאפלפלדשל

צלמוותלגיאבסמרךההתהלכותבעתגםקולאיפוקעידון,שלהואהסגולי,
הגילויהצמצום,מידתבאההמצעלרוחבהפרךביחסקבריו.בתרךאפילואר

שההיכרותיצירההיאבריח""עלהתענינרת.ומעוררהמשךהתובעהחלקי'
המחשהבתוספתאךהמחבר.שלהאחרותביצירותלהסתייעצריכהעימה

הצופיםכלעםמעמיקדר-שיחותעוררעצמהבפניגםתעמודהיאבימתית
בה.
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