
- 11כאלהדברים''אין

 1הגז, 7 ,,חוכסרטוצבאח,זראפריםכמחזההצבאיהמושלדמות

זילכרשטייוטלי

שמעוןשלולסרטולצבאחוזר oאפר,לאוריצחקשללמחזהו

עיתוי ,למשלכ,ךמשותפים.ענייניםמספרהגן,ח'ודדרתן

לרצועתהנסיגהשביןהתקופה ,השמוניםשנותאמצעיצירתם:

עזהברצועתהראשונההאינתיפאדהפרוץלביןבלבנוןהבטחון

שמנהלותהדיאלוגהואנוסףמשותףענייוהמערבית.ובגדה

שללספרועיבודהואהגן,חווךהספרות:עםהיצירותשתי

אפרוםעלישירותמצביעלצבאחוזרואפרום ,וסמןגרדוד

אדוןזהבמאמר . 19 38משנתיזהר .סשללאספסתחוזר

שניבידיצבאי)מושל(כאןהחיילדמותמעוצבתשבובאופן

בתיאטרוןהדמותעיצובאפשרויותלגביוארחיב ,אלהיוצרים

לאופןהשותפותאמנויותשתי-הקולנועלעומת(במחזאות)

 .(מדיום)הממצעמבחינתשונותאך ,הדרמטיהביטוי

מחזהביוההשוואהבסוגייתכאןלהרחיבאוכללא

התיאטרוןסגנונותממגווןלהתעלםמבליכיאצייןאך ,וסרט

 ,בתיאטרוןהדומיננטיכיסודנתפסתהמלה ,כיוםהקיימים

 ,התמונההפעולה,הואבקולנועהדומיננטיהיסודבעוד

יצירההיאתיאטרוןהצגתבעוד ,שנית .הוויזואליהדימוי

אמנותימעמדבעלת ,מבוססתהיאשעליומהמחזהשונה

הקרנהכל .להפרדהניתניםאינםוהתסריטהסרט ,עצמאי

ניתוחלכן 2חדשה.יצירהבגדרשהיאפרשנותולאהעתק,היא

במחזהלהתמקדיכולתיאטרוניוניתוח ,בסרטיעסוקקולנועי

הקרובה ,הראשוניתהיצירהאתחיפשתיבמחקרי .בהצגהאו

בחרתילכן .נבעהממנוהתקופתי-חברתילהקשרביותר

ובסרטים.במחזותדמויותשלהשוואתיבניתוח

הצבאיהכיבושהגעתאתמתארהגן,חווךהסרט

המושל .הימיםששתמלחמתלאחרהמערביתלגדההישראלי

 ,אוריהרופא .מונהשעליוהפלסטינילכפרמגיעכצמןהצבאי

 ."נאורכיבוש"לקייםלולסייעכדיאליומתלווה ,הטובידידו

אותםהמובילה ,המשימהעםבהתמודדותםעוסקהסרט

מומחשתלכפרהכיבוששלהגעתוזה.עםזהגורלילעימות

ב"תקרית ,הסרטעלילתאתהמחוללבאירועומסומלת

בחמורנתקלהממשלמחייליכמהנוסעיםבוש"נגמ :"החמור

החיילים ,ביריותמותקף ,עוצרש"הנגמ .הדרךאתהחוסם

והמושל ,הכפרלמרכזנבלתואתמושכיםהםבחמור.יורים

ישלוטואילךמכאן .התוקפיםבהסגרתהפגרפינויאתמתנה

הנכבשים .הכיבושסירחוןהחמור,נבלתשלהסירחוןבכפר

הכובשיםגםאך ,הכבושמעמדםבגלללסירחוןמשועבדים

שיצרו.בסיטואציהלכודים ,לומשועבדים

באופן ,גופובשפת-הכיבושדמותהיאהמושלדמות

מרגע .ובכשלונוביומרותיו ,הצבאיותבהחלטותיו ,דיבורו

ליהוקהאלמנטים:שניבדמותובולטיםבסרטהופעתו

חורי,מכרםהשחקןאתכצמןלתפקידבחררותךומרכזיותה.

המובלטלסימונובהמשך (רבה.להתייחסותשזכהליהוק

כללאורךהתמונהבמרכזכצמןמוצב ,הליהוקבאמצעות

ראש.בתנועת ,אצבעבהנפתבמתרחששולטהואהסרט.

המקומייםהתושביםביןעומדהואהסרטבמהלךרבותפעמים

למעשהאך ,ביניהםהמקשרתהחוליהלכאורה-חייליוובין

השטחשכמושלבאמונהבתפקידומתחילהואהמפריד.הגורם

שצבא ,והצבאייםהאנושייםהצרכיםביןלגשריוכלהכבוש

אךכבושים,אזרחיםשלוזכויותיהםצרכיהםאתלספקיכול

ומנפצת.שמתנפצתכאשליה,מתגלהאמונתו

הרופאאורי ,מהכיבושכוחואתיונקהמושלכצמןבעוד

הפרוטגוניסט-יחסי .הנכבשעםמהזדהותכוחואתיונק

 ,רפלקסיביתהתבוננותומבטאים ,כפוליםביניהםאנטגוניסט

ומניעהסרטבמרכזעומדאורי ,גיסאמחד .מטא-אמנותית

הואשאורימכאן .לעוצרוומנסהמתנגדוכצמן ,העלילהאת

עומדכצמן ,גיסאמאידך .האנטגוניסטוכצמןהפרוטגוניסט

כלליאתכמו ,הסיפורכלליאתלהכתיבבנסותוהסרטבמרכז

תמטיבהקשרכצמן.שלכלליואתלהפרמנסהואורי ,הכיבוש

המושלדמותהאנטגוניסט.ואוריהפרוטגוניסטהואכצמן ,זה

מנסההרופאדמותהכבוש.בשטחכמובסיפורלמשולמנסה

האופןאת ,הכיבושמצבאת ,"המקולקל"הסיפוראת "לרפא"
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 .העימותלפכימשמאל,חור<)רםמכ(ןמוכצ ,מימיןזכרן)(רמיאורי , 1986ישראל ,רתןדשמעון ,במאיהג,'דוךיח , 1תצלום

אתמאבדות ,הכובשיםובעקבותיהן ,הנכבשיםדמויותשבו

יחד.גםוהחוץ-קולנועיהקולנועיבמובן ,כדמויות-אנושכוחן

י,סימביוטבצימודהסרטאתפותחיםוכצמןאורי

המקומיים.התושביםבקרבכצמןשלשלוחוהואכשאורי

לסיומהעדהסרטבמהלךותושחתתלךזויחסיםמערכת

שלושכיבוש.כצבא"לצהשעוברלהשחתהילבמקב ,הטרגי

מתרחשתהראשונההתהליך.אתמסמנותעיקריותסצינות

הואהכפר.במרכזהחמורנבלתמגילוימזדעזעשאורילאחר

מתארתהסצינה .בפניולהתלונןאותו,לשתףלכצמן,מידרץ

כצמןשללמשרדופורץאוריהסיפור:בתחילתיחסיהםאת

בקדמתעומדהואמשתתפים.רבתישיבהשלבעיצומה

בחדר.הנמצאיםמשארמעטמוגבהמגבו,נראההתמונה,

התמונהבעומקממנו,ביותרהרחוקהבנקודהיושבכצמן

קם,כצמןאורישללבקשתו-דרישתובתגובה .) 1(תצלום

ומהחדר.מהפרייםאיתרויוצאכתפועלידמניחאליו,ניגש

שהבללויבטיח ,אוריאתלהרגיעינסהכצמןהבאהבסצינה

 .יודגשביניהםוהחיבור ,בקרוביסתדר

כברכאשרמתקיימתוכצמןאורישלהשנייהשיחתם

מפנהנקודתזו .התגשמולאכצמןשלההרגעהשדבריברור

במשרדשובמתרחשתהסצינה .כולוובסרטביחסיהםמרכזית

אחדבשוטמצולמתהיאשונה.באופןמבוימתאך ,המושל

וכצמןימיןמצדעומדאורינראהשבה ,עליונהמזוויתסטטי

ועומק,חזיתלא ;התמונהשלהקצוותבשנישמאל,מצדיושב

כצמן .) 2(תצלוםעימותאלאהיענותלא ;ושמאלימיןאלא

ומתייצבקםכשהוא .אליומתקדםשאוריעדממקומוקםלא

תחילתואלאוהרגעה,פיוסשמטרתוחבריאקטזהאין ,מולו

 ,במקומוניצבשנשארהואאוריבסצינהזומנקודהקרע.של

הדיאלוגכדיתוךוממנואליומעגליתבתנועהנעוכצמן

המושל.בכיסאמתקבע ,ומתיישבחוזרכצמןבסופו .ביניהם

נחתכתהסצינה-"לעוף"לואומרכשכצמןגםזזלאאורי

נקודתהאל-חזור,נקודתזובמקומו.ניצבעדייוכשאורי

המושלייטמעזומנקודהסטטיות.לביןדינמיותביןהמעבר

ייאחז.הכיבושתאבד.הריעותבתוכו.יתבצרהרופא .בכיסאו

הדמויותשתיביוהשלישיתהמשמעותיתהסצינה

לאחראוריאתכצמןשלחאליו ,המעצרבחדרמתרחשת

בשוטהיאגםמצולמתזוסצינהשפר. ,סגנואתתקףשזה

שלושביןהקשרמבוססכךעליונה.מזוויתסטטיכמעטאחד

(לוקיישן),במיקוםשותפותוהשנייההראשונההסצינות:

משובצותשלושתן .הצילוםבזווית-והשלישיתהשנייה

ושלושתןמקביל,מבנהבעלי(סיקוונסים)סצינותרצפיבתוך

במעגל ,ואטומיםםיסגורבחלליםהדמויותאתכולאות

בתאהמתרחשת ,השלישיתבסצינהשיאןתוחלת.חסרתנועתי

פיזייםעמדותחילופימשורתמורכבתהסצינהבכלא.מעצר,

אוזהותאיננההחילופיםמשמעותאולם ,הדמויותשתיביו

אפשרותחוסר ,תקשורתחוסר-להפךאלא ,ביניהןהתמזגות

מאפשרכצמןהסצינהבסוף .) 3(תצלוםמקוםבאותולהיות

נשכבהואמבחוץ.אותוולנעולמהתאלחמוקלאורילמעשה

 ,הסצינהפתיחתעםכךששכבאוריאתמחליףהמיטה,על

שלויהמטפורבכלאגםאך ,אורישלבכלאו-במקומוכלוא

הואבהלעמדהדימויאיהכצמןשלכליאתוסצינתעצמו.

כמהאחתועלכחייל-כובש,ומעמדועמדתו-מראשכלוא

מושל. ,בכירקציןוכמה
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 .ותעימהכמהלךמשמאל, )יחור(מכרסוכצמןמימין,דנון)י(רמיורא , 1986ראליש ,דרתןשמעוןכמאי, ,דיגהחיוך : 2םתצלו

וגע"מש ,חילמיעל-ידיכביכולמונעהסרטשלשיאו

 .הכיבושאתלהפסיקבדרישהאוריאתש"חוטף" ,"הכפר

כדיתוךבטעותנורהשאוריבכןמסתייםהחטיפהועראי

המקשרתהחוליהאלאאינוחילמיאן .וחילמיכצמןביןמאבק

שני ,וכצמןאורייובותמטיתדרמטית ,עלילתיתמבחינה

 ,פנימימאבקהואהאמיתיהמאבק '.הכובשיםשניילים,החי
 ,זהותועלשוויתרהחיילהואאורי .ותוך-ישראלייילי"בין-ח"

החיילהואכצמןלמות;עליוותמטיתדרמטיתמבחינהולכן

אודיויבמואם ,להרוגעליוולכן ,ותוזהבמחירבכלהדבק

 .שליחבאמצעות

איןכובשתבחברהכיצדמדגיםהגדיחיוךהסרט

"המצב".על-ידי "כבש"נהואגם .היחידלפעולתמשמעות

ואמיןריאליסטיבאופןמעוצבותאינןםיהחיילדמויותלכן

נגזרותאלא ,נפחובעלותפועלותדמויותאינןהן .פסיכולוגית

הקולנועייםיהפרומסוגרות. "ממוסגרות"הןבוהמצבשל

אתמבטא ,תנועתןאתוכולאבתוכוהדמויותאתשמקבע

תודעתאתשמקבעהכיבושמצבאתההתייחסות,מסגרת

המושללמשול.המתיימרים ,במסגרתולפעולהמתיימרים

פרדוקסאתשמדגיםהכוחבעלהצבאי,המשלהואהצבאי

לפגיעההופכתהיאכן ,שליטתועוצמתשגדלהככל :הכוח

ומשמעותמשקלבמכווןחסרותהדמויותשלפעולותיהן .תריו

רקולאהמיוצגאת ,בלעיצושמעברהמהותאתלשקףכדי

החיזיוןבאמצעותפוליטיתאמתלעומקלרדתהמייצג;את

סוגישאלהלומרכדיופעולותדמויותלעצבי;האמנות

 ,מוגבלותדמויות-רמאפששהכיבושוהפעולותהדמויות

אמירהכאןקיימתזהבמובןמשבר.באנושיותעקרות,פעולות

 ,שהבחירותכפי ,לתמהמשועבדתבסרטהדרמה :ריאליסטית

לכיבוש.משועבדיםהאנושייםוהביטוייםהיחסים

בחדרדבריםמתחוללים 4(צבאחוזראפריםזהבמח

 ,שבחוץ-בימההכבושההפלסטיניתובעירהבמהשעלהמושל

בפתיחתוהמוכרזתוהאמנותיתהתמטיתהמוצאנקודתאן

מוצהרת,כהצגהמעוצבהמחזה ."כאלהדבריםאין"שהיא

המלאכותיהסגנוןמצויןושובשוב .במפגיעיאטרונית nמטא-

הכל" '.וכדהשחקניםמחוותהבמה,אביזרישלגןבמופ

 "כאלהדברים"שמפנילאהמחזה,במהלןשנאמרכפי ,"הצגה

השיכוןבגללמהם,התעלמותנובגללאלא ,קיימיםאינםאכן

דבריםשאיןנניחבואולנו:אומרכמולאורוההשכחה.

שבההיחידההדרןזוכי ,"לידמה"נבנשחקבואוכאלה,

בגרוטסקיניגעבואושקורה.מהעםלהתמודדמסוגליםאנו

 sמת.באלגעתכדיובמדומה

המושלאפרים, ."מניפה"כבנויבמחזההדמויותמערן

 "הטובים"כנףנפרשתשממנומרכזי,צירמשמש ,הצבאי

ואשתוונחמהדודהחיילים ,האחדמצידו ."הרעים"כנףמול

שלמה.ילוהחיגדליהסגנו ,השנימצידודבורקה.הנבגדת

הדמויותשמייצגותהפניםשניאתמכנסתאפריםשלדמותו

אפרים:מולדמויותשלוששללתפקידןאתייחסכאן .השונות

 .ושלמהדודגדליה,

אפריםפניו,על 6 '.'משלימיםניגודים"הםוגדליהאפרים

כמו ,החייליםלצדעומדגדליהבעודהפלסטינים,לצדניצב

הג,<דבחיוךהכיבושלצדוכצמןהנכבשיםלצדשהיהאורי

אתלדיןלהעמידרוצהאפרים .יותרקונקרטיןבאופאולם

למלטורוצהגדליה .פלסטינימפגין ,בנערשירהשלמההחייל
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 .דותעמהלופייח-ומימי )יחורכרםמ(ןמוכצ ,למאשמון)נדמי(ריורא , 1986לאשרי ,דותןוןמעשמאי,ב ,<הגדוך<ח : 3וםלתצ

 ,דאיגראטרוניותיתותידמואינםוגדליהאפרים .מעונש

 ,משוחקיםרקאינםהם .מטא-תיאטרוניותישויותאלא

ששניהםפעםבכל"המחזה.עולםבתוךשחקניםגםהם

המפקדהואגדליה .מתחלפיםםיהתפקידלבדםנמצאים

 ,"כבודשלראשיושבספק ,סגןספקהואואפריםהאמיתי

למראיתמנוגדת "האמת" . 4בתמונהבימויהוראתאומרת

המשחקלאופןגםומכאן ,הדמותשלהדיבורלאופן ,העין

אתהמתיל,ךתבחרלאאתה"אותה.המגלםהשחקןשל

במחזהאך ,לאפריםגדליהמודיע ,"מפקדואתהבבוקרקם

ונפטרותתפקידרוכשות Iסגנוןופושטותכשותלוהדמויות

 ,עקביותאינןהדמויות ,מקובעיםאינםהתפקידים .ממנו

 .קבועהאינהוהמציאות

שאפריםבכךאח,דבהיפוךמסתפקלא ,כדרכו ,לאור

ממחישהוא .לתפקידיהםבהתאםמתנהגיםאינםוגדליה

 , 11בתמונהםיאפרשלהמוצהרתבאידיאולוגיההזיוףאת

והחיילתגדליה ,פלסטיניעצירנוכחיםשבה ,במחזההאחרונה

 ,סיגריהלעצירמדליקהנחמה .אפריםאתהמייצגתנחמה

קשורותשידיומפנילעשןמתקשהשהואמכךמתעלמתאך

רואה!אתהשמחה.אנייופי.טוב!מגיב)(אינוטוב!"באזיקים:

סיגריהלומדליקגדליה" ,לעומתה ."אפריםשלהומניחינוך

 :במפורשטועןהוא ."האזיקיםבגלל ,אותהלעשןלוועוזר

לושאעבירביקשוהואבצהרייםעודאותולשחרררציתיאני"

 ."שיתבייש .אפרים ,שלךהחברגדולהומאניסטאותו.

דגמים-ולקהל-לאפריםמשמשיםושלמהדודהחיילים

אפרים 3בתמונה .החייללדמותקיצונייםאלטרנטיביים

מאידיאלים(כביכול)חף ,"ילדון" ,"קטןסריס"דודאתמכנה

 ,היישנבידרובה ,חתאדיבאלה"עםמתוארשלמה .רגשוכולו

 .רגשוחסראידיאליםחסר ,"לכאבאטומותועינייםקסדה

הופךהואאותו ,הגדולהלוחם ,המקראילדודמרמזלאור

מכונתאצלוהמשמש ,החכםהמלך ,ולשלמה ,"קטןסריס"ל

בטים.יההישנמגולמיםעצמובאפריםרצח. ,הרגמלחמה,

(תמונהנחמהעםשלוהמיןנתיבסצי,הבימוהוראותעל-פי

במודעמשתמשלאור ."חיהכמו"וגם "תינוקכמו"גםהוא ) 4

ןילבאישהשלגבריבושיכןיבתיההדדההשתקפותבמסורת

 ,דו-פרצופייאנוסהואאפרים .אוכלוסייהשלצבאיכיבוש

י.הישראלזםיוהמיליטרהצבאיהממשלהתגלמות

גם"להיות ,קצותיובשניהחבלאתלאחוזמנסהאפרים

הוא ,נכשלםיאפרוכאשר ;פהיהמניצידשני "כמווגםכמו

מוסריתומעוצמתמשליטהנובעשאינו ,עצמיטוליבבבוחר

רקותילהמסוגלאפרים "האמיתייםםיחי"במתבוסה.אלא

לאמוצאהואמקומואת .) 6(תמונה "בנפרדנוכח" ,צופה

 .המעוותתהצבאיתבמציאותאלא ,"האמיתייםחיים"ב ,בהם

 ':'גבר"הואשםי,פוטנטהואשם ,באמתחיאפריםבצבארק

להיותבכללאפשראיד[בצבא].כאןנשארשאניודאי"

רואהיאנמכאן .עמוקהכימרכז .מרכזשאיננו ,אחרבמקום

ואנימכאיב ,חסדמעתירמפחי,ד ,מענג ,מזיזהכל:ושומע

 .) 6(תמונה "יותרעמוק ,לחדורהזמןכלרוצה

-אונותלחסרהופךםיאפרלכוחושאיפהאונותמרוב

מסתגרולבסוף ,המיניחשקואתמאבד ,במקומומצטמצם

יםימוידצרורהואממנושנותרכליכןימבםיאפר .במשרדו

 ...אניעוצרשלרמקול"מתוכן:םיקיר ,אנכרוניסטיים
 .) 6(תמונה "מתגוףעלצומחתציפורןרקאני !הלבאני
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היאעזב)לאמעולםכי- "חזרתו"(ולאבצבאהישארותו

צריךאני" :כאחתחייווהקפאתקיומומהותפרדוקסליבאופן

מהלהיותלהמשיךבשביליכול.לאואני ,נחמהלהשתנות,

לדמות .) 8(תמונהיכול"לאואנילהשתנותצריךאני ,שאני

החוקרותשתיקיימת.אינהכללהיא-פניםשתיאיןאפרים

בשללכךעלמעידותהמחזהסוףלקראתהמופיעותהצבאיות

כמעט ,ילד ,נער" ,"מתפוררגזע" ,"הזההאפס"אמירות:

 .) 9(תמונה "יונק ,תינוק

 ,הצבאיהמושל ,החייל ,אפריםשלבדמותונוסףרובד

תמונהבסוףלבמהבהיכנסו .בדמותוההמעטהאתמסביר

רקאינודודמכווןאליוהלוחם ."עייףהלוחם" :דודמכריז 3

המיתולוגיתהדמות ,הלוחםדמותאלא ,אישיבאופןאפרים

אינטר-שיחאיתהמקייםלאורשלשהמחזה ,תש"חממחזות

בהרמזיםמשתמש ,דודהחיילבאמצעותהמחזאי, .טקסטואלי

נאזכורלנצחעייף.הלוחם" :להבהירכדיהעצמאותלמלחמת

הדר,ךאתפרצתםאבל ,ירו ,התבצרוהכנופיותשמותינו.את

כולל ,במחזהלרובמופיעיםדומיםהרמזים ,כאמור ."!לא

חוזרהמחזה .ואספסתחוזרלאפרוםבכותרתהמפתחהרמז

אתמכתיבהעייפותוכמהעד ,עייףאפריםכמהעדומצייו

שלעייפותבחובהטומנתהיאכמהועד ,והתנהגותופעולותיו

 .מייצגשהואמהכלשלאלאאח,דאדםשללא-דורות

אביו.שלכבנו ,כלקודם ;יליחבןליחיהואאפרים

בקולו"מבחוץלוקוראהוא , 8בתמונהלבקרומגיעכשהאב

הוא ."הרעהחייל"עםהאבמזוההוכך ,"שלמהאוגדליהשל

אלבפנותווהתיאטרוניהחברתידורוכללשללמייצגהופך

הנגבבערבותמוסינזוןיגאלשלמחזהומתוךבציטוטבנו

יאנ ,אבאלפעמים," :אפריםמתוודהבתגובה 7.1948משנת

יכוללאשאתהמביןאניאזאבל ,לישתעזורלךלקרוארוצה

נגמרכברלילעזוריכולאתהשבודברושכללילעזורכבר

אתהאיתי.לאאתה .אבאלה ,משלהםהריאתה ...שלוהזמן

 ".אבאלה ,בצבאנשארהייתילאאיתם,הייתאלמלאאיתם.

העברדמויותביוהמחברתהמטא-תיאטרוניתבגישתו

כחייל,לאאפריםדמותאתלאורמאפיין ,במחזהלדמויות

היאשהדמותומדגישמוסיףהוא .חיילשלכדימויאלא

המיתולוגישהחיילהיותחייל.שלדימוישלזיכרוןלמעשה

שקריצמיחתובסיסלאורלפיהרי ,בסיסלומהווהח"מתש

מ"המציאות",דמותמעולםהיהלאח"תשחיילערך.וחסר

 ,כוחרבדימויהיהההואהחיילקיומה.אתמבטלשהמחזה

בגלגולהאשרחדשה,ותרבותיתחברתיתמערכתבזמנושהזין

בשטחיםאזרחיתאוכלוסייהעלצבאיממשלמקיימתהנוכחי

כל .כוחרבדימויעודאיננהאפריםשלדמותואך .הכבושים

היתהשלאדמותשלשקרידימוישלועלובקלושזיכרוןכולה

 .מעולם

כלליעל-פיפועלשאינוחדש,עולםבמחזהובונהלאור

הפוסט-התיאטרוןחוקיעל-פיאלא ,הציוניהנראטיב

עיצובעל-ידימציאותשלאשליהמדגיםהוא .ברכטיאני

בימתיתנוכחותהיאשלוהחיילדמותאשליה.שלמציאות

 ,תיאטרוניתכדמותורקאךעצמהלהגדירהמסוגלת

דמותשביוהקשראתמציגלאור .ושלםמלאכאדםולא

לעצבישכיצד :תימוסרכשאלהאדםלדמותתיאטרונית

 ,היאתשובתו ! Olאכדמותשתתקבלכדיתיאטרוניתדמות

צבר"כ ,למשל ,לתייגשניתןתכונותאוסףלהלהעניקדילאכי

ואופניצירתהישלהאידיאולוגיתבמשמעותלהכיריש ."לוחם

 ."אדם"לתוארתזכהשהדמותכדיעיצובה

מעמדתםלבד ,וצבאחוזררלאפרוםהגד<לחווךהמשותף

שאינודמותבעיצובבחירתםהוא ,הברורההביקורתית

ביטוייםושאר "פסיכולוגיעומקבעל" ,"עגול" ,"ריאליסטי"

בחרוורותךלאור .מסורתייםדמויותלתיאוריהמתאימים

 ,חייליםמציגיםהםבמכוון. "לקויות" ,חסרותדמויותלעצב

האמנותיתמלאותםבהגשמתהנכשלים ,צבאייםמושלים

 ,העצמיתבהגשמתםנכשליםשהםבאופןבו ,כדמויות

מציאותאתדוחיםרותךוגםלאורגם .והאנושיתהחברתית

אך .הכיבושסיפוראתמטא-אמנותייםובמונחים ,הכיבוש

באפשרותומאמיןאחרפורילסחותר ,אוריגיבורוכמו ,רותך

שלם" ,כזהסיפורשלקיומובאפשרותכופרלאורבעוד ,קיומו

טמוןאך ,טרגיסיוםרותךשלליצירתו .) 9(תמונה "וקוהרנטי

לאורשלליצירתו .חדשלמהלך ,חדשסיפורלצמיחתגרעיןבו

מהל;ךאיןאםסיפוראין ;סיפוראיןאםסיוםאין :סיוםאין

 ;"בגלל"כושלותהדמויותרותךאצל .דמותאיןאםמהלךאין

בצבא.נשאראני"( "ככה"כיכושלותהדמויותלאוראצל

 .) 10בתמונהאפרים- "ככהלמה!

עלרערעמהואנזילה.מציאותבמחזהומעצבלאור

קיומועלערעורבאמצעותהחברתיתהמציאותעםההשלמה

מעשהמלבד ,כלשהועוגןשלבקיומוכפירה ,הממשישל

מעצברותך ,לעומתואמת.בוראולכן ,לעצמוהמחויבהאמנות

חברתיותובחירותבותינסשלכלא ,מקובעתאותימצבסרטו

 .עצמןאתולבטאלממשלדמויותמאפשרשאינו ,ואמנותיות

הבמה,שבו ,פרדוקסליצורללאורמאפשרתהתיאטרוןבמת

היחידההמציאותוגםלא-מציאותהיא ,תיאטרוןכבכל

וממשותנוכחותבעלות ,ודםבשרשדמויותהעובדההאפשרית.

איתנוונמצאותלפנינומשחקות ,"אובייקטיבית"הבמציאות

אתלממשלמחזאימאפשרת ,התיאטרוניתהמציאותבבועת

שבמרכזהאמירהאתואיתר ,פרפורמטיביבאופןהפרדוקס

לוותןמאפשרתהקולנועיתהתמונה ,זאתלעומת .מחזהו

את ,בסרטוהמצולמת ,המשועתקתהמציאותמתוךלבודד

דמוי-המציאותההקשרללא .דמויותיונכלאותבהםהדימויים

תמצית ,המציאותתמציתשהםהפריימיםאתלבודדניתןלא

 .רקעועלצלליותשהןדמויותבהןולהציב ,הכיבושמצב

רותךנזקקכךממציאות,מנותקתלבועהנזקקשלאורכפי

שקיומןלדמויותנזקקשלאורכפי .מציאותדמוייתלקפסולה

שקיומןלדמויותרותךנזקקכך ,מציאותשלאשליההוא

היוצריםשני .הממצעותמהותןמעצם-למראית-עיןהוא

לעצבכדיפועליםהםבוהממצעשלבתכונותיומשתמשים

 .שלהםוהפוליטיהאמנותיהמסראתההולמותדמויות
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