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 1 ."תיאולוגיתאריתמטיקה

הטקסביןהמורכבתיאטרונית n-nהדרמטיההתכתבות

 ,הבין-אנושייםמעגליהעלהאקטואליתהמציאותלביןהדתי

לאחדהמגיעה-והאוניברסלייםהחברתייםהמשפחתיים,

 ,חדשהתופעהאיננה-הספרישליצירותיובמחזורימשיאיה

ההתיישבותשלהמסכתבהווייתעודמעוגניםושורשיה

וזאת .הקודמתהמאהשלהעשריםשנותמראשיתהעובדת

 ,הפרדוקסליתישותועלמושתתתזושהתכתבותמכיוון

המ~(הפועל ,"ור"זכהפועלשלוהגנרטיביתהאמביוולנטית

או ,העברמןמכונניםמצווהאואירועשלאבוקציהעל

להפוךמנתעל ,מחזוריבאורחדכאמקדמתהמתרחשים

החגאתגנרטיביבאופןהמחוללהפעלילגורםהזיכרוןאת

בהווהמחדשהואובכך .הטקסנערךשבמסגרתוהמועדאו

אתמבטיחדיעבד,וב ,הנזכריהמיתאוההיסטוריהאירועאת

יהר ,בהווהנטועשהזוכרמאחראולם .לעתידהעםשלקיומו

זכור"מצוות-מציאותמחוללת"עשה"כמצוותשהזיכרון

"מצוותם"הרמבוכדברי ,ח) ,כ(שמותלקדשו"השבתיוםאת

חייב"מצוות J ,"בדבריםהשבתיוםאתלקדשהתורהמןעשה

זכור"מצוות ,"ממצריםיצאהואכאילועצמואתלראותאדם

השבעהבתישישלהמצווהאועמלק",לךעשהאשראת

בניכנגד "מתוחה"ההדין""מידתאתלהסירכדיהמתעל

להשקפתמשועבד- 4ערוךהשו.לחולפי ,המתאבליםהמשפחה

שהזיכרוןאלאלב,דבזוולא .הזוכרשלנטרסיםיולאהעולם

דיבורותובפעולמילוליותלאבמחוותיביטולידיבאשבטקס

זהביצועבימתי.לביצועעצמואתמציעולכןתיאטרליות,

ושלההדמיהמשחקשליאטרוני nהמטא-המימדאתמוסיף

הטקסמקיימישלהיינטציהאורביןהמורכביםהגומליןיחסי

לגביהםהמובלעיםוהבמאיזאיהמחשלההיגדלכיוומחלליו

ידיהם.עלהמיוצגתהישראליתהמציאותולגבי

(ילידהספרישלהראשונההטרילוגיהמגלמתזהבהקשר

 ,ובאישיותוביצירותיולהכעיספרובוקטיבימחזאי- ) 1954

רכש ,שואהיוצאיהוריםשלליברלידתי-לאומימביתשבא

 ,)ן



לאמנותבחוגלמדביהדות,מעמיקידעהתורנייםבלימודיו

דלתבטריקתאותוועזבתל-אביבבאוניברסיטתהתיאטרון

לשמאלניוהפךמכהנא,בהרבהקיצוני"כהניסט"היהרועמת,

המשמעותאתהן-ימניות"פעולהשיטות"עםמיליטנטי

הקשראתוהןבשאלה,היוצרשלהאישיתחזרתושלהערכית

התרבותביובארץשנוצרוהמניפולטיביהמעוות ,הסימביוטי

היהודיתהזהותמשברוביןהחילונית,לתרבותהמסורתית

המתוחביחסמשתקףזהקשרהישראלית.הזהותלמשבר

בייצוגוהזותולבין "בטוהרתו"המקוריהדתיהטקסשבין

המציבייצוג ,כמחזאי-במאיהספריעל-ידיהתיאטרוני

אגנוסטיתוצורנית,(אונטולוגית)מיהותיתחלופהכשלעצמו

מיסהבבחינת ,טקסלאותואחת,ובעונהבעתוהומיאופתית

בואשרבטרילוגיה,הראשוןבמחזהשנראהכפי ,שחורה

 .כאןאתמקד

הראשונהבטרילוגיההספרישנוקטהבסיסיתהאסטרטגיה

סימביוטיתאינטרטקסטואלית,זיקהיצירתעלמבוססתשלו

מקבילותהיצגיותמערכותשתיביויח,דגםואנטיתטית

שלהמערכתגיסא,מחדלמעשה:בתכליתשונותאךלכאורה,

מסורתית.יהודיתערכיתתרבותלייצגהאמור ,הדתיהטקס

איתרמזוהיםאותווהמקיימיםבושהמאמיניםטקסזהו

סממניוובגלללמרותהקיבוצית,זהותםאתממנוורוכשים

ומחוללמחזוריבאורחמנציחשבדיעבדטקס ,ההיצגיים

ומאידךהישראלית.החברה-ומושאומסומנואתמחדש

 ,התיאטרוןשלזו :הכפולההתיאטרוניתהמערכת ,גיסא

הטקסאתהבדיונייםבאמצעיוומייצגהמחזהאתהמעלה

עםמזוההאינוהשחקןשבמסגרתההצגה,בתוךכהצגה

והסצנוגרפיהשהמיזנסצנהכשםאיתר,מזדההאלאתפקידו

אסתטיתרטוריקהאלאהפעליתעשייהבגדראינןההצגהשל

אתהמפקיעותהמיוצגות,הדמויותשלוזוגרידא;ומימטית

 .והמתחזההמזויפתבהתנהגותןממשמעותוהדתיהטקס

לטקסטמסייעולהצגהלטקסהמשותףהפרפורמטיביותיסוד

 ,ההצגהבתוךההצגהמעלהמסיכהאתלקרועהתיאטרוני

המזויף.הדתיהטקסכלומר,

באמצעותהבמה,עלהקודששבחילולההתגרותעצם

תכליתהדווקאולאו ,הטקסשלהחיצונייםבסממניוהפגיעה

המובלעלצופההגורמתהיא ,הביקורתית-הרפורמטיבית

ברזלהללשתיארכפי ,הממשילצופהגםולעתים ,להזדעק

הצגתשלרבים"וצופיםדתייםחוגים"על-ידיההתקבלותאת

-5.1985בהקאמריבתיאטרוןקודוששלהמקצועיתהבכורה

לקרועיצירותיו,שלהבמאיגםשהוא ,המחזאימצליחכך

הצופהשלהסוככות-הדמויותפנימעלרקלאהמסיכהאת

במהלךוזאתעצמו,הצופהפנימעלגםאלא-המובלע

מוסביםהדמויותביןהקונפליקטיםגופו.התיאטרוניהאירוע

הקהל,לביןהביקורתיהמובלעהמחזאיביולקונפליקטאפוא

 ,האמצעיכנגדמתקומםהואהמחזאי,לושטומןבפחהנופל

 .היוצרמתריעעליווהקיומיהחברתיהנגענגדולא

שלבטרילוגיההספרישמואלשלהדרמטורגיה

חמץ 1ש 11ק'-המשפחתיים-מסורתייםהריטואלים

שליריטואליחסמתקייםאבריהשלושתביושגם-ושבעה

מסוכסכים,שואהניצוליהוריםעלהבנויה ,מחזוריתתבנית

הטראגיים,הפרמכוסים ,וילדיהםלמענים,שהפכוקורבנות

גםמתאפיינת-הקורבנותשלהחינםקורבנותכלומר

 ,המודרגהמעברהינהזואסטרטגיהנוספת.באסטרטגיה

סהרוריתהסלמהשלבמגמהסימולטניאלאליניארי,שאינו

למודוסיםועדדמוי-מציאותונינסגממודוסמתעצמת,

מןעזה:יתתיאטרונמודעותובעליאשליהשוברימסוגננים,

כפיתיוןהמשמש ,הריאליסטי-צילומילמודוסההידרשות

 ,חסינותוואתבמוצגהמובלעהצופהמעורבותאתלהבטיח

ייצוגעל-ידיוזאת .ביקורתיתהשתלחותמפני ,כביכול

המסורתייםהטקסיםשללאחד","אחדכמעטפאמיליארי,

 ,ותרבותיזהותיאייקוןלגביווהמהוויםאמון,הואעליהם

זכרוןאתוראשונהבראשהמסמלבטקסהמדובראםבין

 ,(ק,זוש)המשפחהאחדותאתמשמע,בראשית","מעשה

או(חמץ)לחירותמעבדותיציאהשלהקיבוציהזיכרוןאת

המודוסדרך(שבעה);האישיוהזיכרוןהמוותפולחןאת

חילונו ,האוטוגכיתהפרכתו ,התפרקותושלהגרוטסקי-טראגי

ופרדוקסליקנאיניסיוןכדיתוך ,מבפניםהטקסשלוחילולו

ניצולומכוחוזאת ,המדוקדקתהתנהלותועללהקפיד

והתדמיתהחברתיהמעמדלחיזוקחומרניות,מטרותלקידום

כוחניתאידיאולוגיהלקידום ,הטקסעורכישלהציבורית

השנואיםהמשפחהבבנילפגיעהאו ,היהדותלרוחהמנוגדת

למודוסועדיגודים;הנאחדותשלבקשרביניהםוהקשורים

אתמוקצניםבימתייםבדימוייםהמממשהאקספרסיוניסטי,

שקיעתהאתובאמצעותו ,סטייאליסורלסיוטהטקסהפיכת

הישראלית.החברהשלהאפוקליפטית

 1ש 11ק'שלהמטאפוריהסיוםהיאלכךמובהקתדוגמה

ביתאלבדרכהקירותחוצהפנינההמעורערתכשהאם

אתמסייםאריה,הגלמו,דשהאבבשעהנפש,לחוליהחולים

הקידושמכוסהייןבשפיכתהמשפחתיהריקשלמיסודוטקס

שלהסדרשולחןשלהדימויהיאאחרתדוגמה .השולחןעל

בתנופהמעלהכלפילפתעהמתעופף Iבחמץמלאךמשפחתבני

והופךאנטי-טקסעורךאריקהסכיזופרןבעוד"שאגאלית",

אופנועועלנקמהבמסעדוהרהואלכאוס."הסדר"את

מדורבן ,המדינהברחביהשוניםההנצחהאתריאתלשרוף

סוכןזבוב,כנפיעםמפיסתופליחבלהמלאךשלדמותעל-ידי

בנובן-דמותאלאשאינושבהגדה, "רעיםמלאכימשלחת"

שולחיונגדהפעםהמכווןידיו,עלשנרצחאריקשלהנוקם

ניתןנוספתודוגמה .הקלאסייםאויביהםנגדולא ,היהודים

והמורההמושפלהבעלטוביה,האבבהופעתבשבעה/למצוא

ספקבחלומםספקנמלט,ספקמתאבדהספק ,המזולזל

וכפרה.תיקוןלדרושכדימשפחתו,בנישלבמציאותם

 ,האחרונותהדוגמאותבשתיריקובעאלו,בדוגמאות

שלדהיינועצמית,מכוונותשלבתחבולההספרימשתמש

 ,המוצגשלהתיאטרוניתהמודעותוהעצמתהביזיוןחשיפת

האחדותשליתיתהאשליהאיצטלהאתכליללנתץמכתעל

דהיחישלהבימתימופעםאתולהסבחברתית,-המשפחתית
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 .זוהרמרים ,דראילןאלתרמן,דןעי ,לשמאלימיוי,הספרשמואליוימבב ,לסיןבית ,"קידוש"

כמו ,דמוי-מציאות ,חיצונימפנומןהמתפרקיםוהחברה

להוויההישראלית,הביקורתיתהמחזאותמןניכרבחלק

הדמויותבה ,וקיומיתפסינו-סוציאליתדרמהשלפנימית

- nnהשלבחובומסוכסכיםטיפולוגייםקולותמאנישות
אתכאמורהמבליט ,זהתהליךבאמצעות .הקולקטיבימודע

יהספרהופך ,ההצגהשל ,הא-מימטית ,התיאטרוניתמודעותה

הקיבוציתהנפשלדרמתחברתיתכדרמהתחילהשמצטיירמה

הטרפודתהליכיאתומערטל ,הישראליתהחברהשלהחולה

ואשר ,החברהאתשכוננוםיהמיתוסשלםייהעצמוההרס

שאותםהמסורתייםתוסיםיהממןאבסורדיבאורחונוניז

בהשיש ,בפועלאובכוחמהממתחושית-פיוטיתלחוויה ,דחו

 .בהלםטיפולמשום

הטקסט-זהותיביזיוןכהוקעתתיאטרוניביזיון

עצמואתהמטרפד

והוצגהשחוברה ,ק,דושהגרוטסקיתהחברתיתהקומדיה

והתפרקותםהידרדרותםפרשתאתמגוללת , 198ב-סבראשונה

- nדתי ,תיעירונמשפחה ,שילובימשפחתבניביןהיחסיםשל
בתקופתהפרזטיזניםהנמו,ךהבינוניהמעמדמןלאומית,

 ,הסתדרותיעסקןשהפךחכםתלמיד ,אריההאב-השואה

 .יוסיובנםי,כפרממוצאנבערתביתעקרת ,פנינהוהאם

המגיעהההורים,ביוהשנאהאתלשאתאי-יכולתובשל

וכמגשרכמקשרהטובהכפויותפקידו ,מוחלטאלםכדיעד

 ,"הטלפון"ו ,המובלעריוצהשלסוכנו-וסיינדחף ,ביניהם

אתדןכשהוא ,הארץמןלרדת-עצמואתמכנהשהואכפי

-המשפחתירועיםיהאמישור .ולבדידותלשיגעוןהוריו

 ,ישראלינערשלהמובהקיםהחניכהיטקסשניביןהמשתרע

הצבאישירותולסיוםועדיוסישלהמצווהלברההכנותמן

החברהשלבקורותיההפרדלבלימשורג-הארץמןווירידת

מויהידאתוהמאבדתמוסריתמבחינההמסתאבתהישראלית

-1967בהימיםששתמלחמתמערבמנוצחהבלתיהעצמי

פוריםיהכיוםמלחמתבעקבות "האדמהרעידת"לעידןועד

חברתיתכאלגוריההמשפחתיתהמטאפורהמעמד .-1975ב

המתנגשותהעמדותשלירב-קולוכייצוג ,מיקרוקוסמית

תמךני,ראלישההr,נקרוקוסמוסשלהנורמטיביבאקלים

 ,התקופתיותהחדשותמהדורותשלהתיעודיורידהשעל-ידי

הלשונייםהמשלבים ,החללשלהפניםועיצובהארכיטקטורה

היומיומי.וההוריםיהרווח

השקפתןילבהדתיתהמסורתביןפולטיבייהמנהקשר

ואינטרסים ,גיסאמחדאידיאולוגית-סובייקטיבית,עולם

 ,גיסאמאידך ,והכלכליתהחברתיתלתדמיתהנוגעיםזרים

ההישרדותיהדחףמכוחרלוונטיבלתיבאורחהמונעים

מאלץאריה .הראשונהבתמונהכברמתגלה ,בשואהשמקורו

העוסקת ,הפרשהכלאתשלוהמצווהלברללמודסייואת

עלאלאיתירה,חסידותמתוךולא ,וטמאותכשרותבבהמות

אתמנצלכשהוא ,הדתיתלתויבקהמעמדואתלשפרמנת
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המפוקפקתהתנהגותואתבנובעינילהצדיקמנתעלהמעמד

שמצארובהשהשליךהשנייה,במלחמת-העולםכפרטיזןשלו

ביןנקרעיוסי .חמושיםיהודיםשללמוסריותםחששמתוך

אמו,שלאלולביןאביושלהאופורטוניסטיותהאמביציות

לנגןשידע"מיכי ,באקורדיוןבנגינהלהתאמןאותוהמאלצת

 .) 23(עמ'להינצל"היהיכול ] ... [
להחדירםימנסההורים 6

יפת,ויפייפותשםמאוהליואמנותיתתורניתתרבותבבנם

אינםמניעיהםכיברורשמלכתחילהבלבדזולאאולם

גםביטוילידיהבאהביל,דשההתעללותאלא ,טהורים

עליוהמביאיםהדתיתהזהותסממניאתלשאתבאילוצו

חילוףתוך-שיחזורבגדרהםהילדים,חברתהתעללותאת

המסורתובמשפחתם.בהםהנאציםהתעללותשל-תפקידים

בשללחלוטיןלעוותהגםומשניתן ,בולחפורקרדוםהופכת

בשבתלנסועההוריםבנכונותשמתגלהכפי-בצעתאוות

הגרמניםמידילומיםישקבלתשתבטיחעדותלגבותמנתעל

-שבת"דוחהכסף"פיקוחפנינהכדבריכינפשם,שנואי
מוסרית.להתאבדותכמנגנוןמצטיירתהמסורת

גרידאפרפורמטיבילאקטהופךהמצווההברטקס

העובדהמכוחהמתוגברת-ונלעגותו ,מתוכנוהמנושל

ברמהמודגשת-נכונההלאלפרשהבנואתהכיןשהאב

שקספירי,כשוטההמתפקדהבן,על-ידיהמטא-תיאטרונית

ההצגהועל-ידיההורים,שבהתנהגותהזיוףאתהחושף

המשחקיים,החלולים,םייהרטורההיבטיםאתהמבליטה

להיבטיםהלבתשומתעין.תילמראהפדאגוגייםשבמהלכיהם

מעשישלשרשרתעל-ידיהמחזהךורלאמתוגברתאלה

כדתילהצטיירהמבקשאריה,האבעיניים,ואחיזתהונאה

לזכותמנתעלהשבתאתלחללמוכןבעתובהאורתודוקסי,

קיוםעלמקפידהוא;) 21-20עמ'(למשל,מגרמניהבשילומים

רקזאתעושהאולםכהלכתו,במחזההראשוןהקידושטקס

על-ידיומואשם ,) 37(עמ'החזנייםבכישוריולהתגדרמנתעל

לואיןשישייוםשלהבשרארוחתלאחרשכן ,בצביעותאשתו

גבינהבעוגתולהתפטםחילוניתבמשפחהלהתארחבעיהכל

כשרותעלהקפידלאביערותכפרטיזןשכברכשם ,) 37(עמ'

תפיליויניחהמתגייסשיוסיכךעלהמקפידההאם, ;) 39(עמ'

 ,) 30(עמ'בגלויהשבתאתמחללתעצמההיאבעוד ,) 48 '(עמ

גרידארשמיםהקרנתעלמטבעוהמושתת ,התיאטרוןועוד.

 'בפואט<קהאריסטועמדשכברכפי-טרמינאליתכתכלית

הפניםשבהעמדתהשקריותלחשיפתמכשירלהיותהופך-

שלאנפיןבזעירכדגם ,שילובימשפחתבנישלהחברתית

התלבושותמתפקדותדומהבדרךהישראלית.החברה

ותוותפאורהכתלבושותמעמדןאתהמפגינות ,והתפאורה

הכיפותאיןהדמויות,שלהתחסדותןעםבהתקשרןלא:

מאשריותרלאהןאמונה.מבטאותויוסיאריהשחובשים

באמינותולשכנעשנועד ,שחקןשלבתלבושתוריאליסטיפריט

השחקניםמןלהבדילהכיפה,חובשותוהדמויות ,הביזיוןשל

ופאתטיים,כושליםשחקני-חייםאלאאינןאותן,המגלמים

לייצר.מנסיםשהםהכוזבתהחזותעללשמורהמתקשים

בתיאטרוןהמקוריתבהצגהבן-ארייוסישלהתפאורה

התיאטרונייםבאמצעיםזהשימושהפכה ) 1985 (הקאמרי

למפורש,שבמציאותהתיאטרליהזיוףלחשיפתכמנוף

הקירותעלויתורבאמצעותזאתמדי.מפורשאפילוואולי

קוויבשרטוטבהסתפקותגםכמוהבמה,רצפתעלוסימונם

השילומים,מכספירוכשיהשארהקודשספרישלהמתאר

ההרמוניה,שאשלייתכךעצמם,הספריםאתלהנכיחמבלי

המשפחהחיישלוהאמוניותהמלומדתהנאורות ,היציבות

בשמותהדיןהואעצמה.אתכמוחקתבעלילמוצגתהיהודית

צביעותן,אתיםחושפברזל,הללשמצייוכפיאשר ,הדמויות

פרטיזןכביכולבהיותוכפחדןהתגלה ] ... [אריה"האב,ששמו

בסתירהעומדיםומעשיהשלשונה ,'פנינה'"האםלוחם",

גםמקוםהתופסממשליהפרק ,חיל''אשתמתוךלפסוק

 811 ••••מכרה'מפנינים'ורחוק :שבתלילבזמירות

ראשוןקידוש

אתלהמקניםהיצירהלאורךהמשובציםקידושטקסיארבעה

המשפחתיההיסטורילזמןזיקתםומכוחהמבנית,לכידותה

תיאורועלבפראפרזה ,כרונוטופשלמעמדרוכשיםוהחברתי

מתעבה,כאן ] ... ["הזמןבכטין,מיכאילידי-עלזהמונחשל

והמרחבאמנותיים;באמצעיםמוצגבעין,ונראהסמיךנעשה

תוויההיסטוריה.העלילה,הזמן,לתנועתוחוברמועצם

ההתרחשותנקרי,במרחבביטוילידיבאיםהזמןשלההיכר

על-ונמדדהזמןשלמכוחומשמעותנטעןהמרחבהבימתית];

 9 ".הזמןידי

הנטוע ,) 43-30(עמ'הראשוןהקידושטקסשלראשיתו

להידרדרותשתובילדרכיםכפרשתהמחזהשלבאמצעו

היאמבפנים,הפרכתםעל-ידיוהחברההמשפחהולהתפרקות

התמונה .) 1(תמונהלכאורהלחלוטיןריאליסטיתבסיטואציה

הברטקסלאחרשנתיים , 1968בחורףשבתבערבמתרחשת

השילומיםקבלתלאחרושנהיוסי,שלהמבישהמצווה

אתהעמיקורקלצפויבניגודאך ,המשפחהמצבאתששיפרו

האםהכנסת,מביתחוזריםובנוהאבבעודהזוג.בניביןהקרע

עיתונים,מוקפתגרעינים,מפצחתבמיטתה,שוכבתפנינה

הפצצותאתהמסבירהרצוג,חייםהצבאילפרשןמקשיבה

החגיגיהשולחןערוךהאוכלשבפינתבשעהבירדן,האווירחיל

המוכרתות-מציאתידמויתמונהלהלכה,הקידוש.לסעודת

משרהשכזוובתורשבביתם,ההורימןמהצופיםלרבים

שהדיאלוגלפניעודאולםוחסינות.פמיליאריותתחושת

העמוקההאיבהעליעידויוסיפנינהאריה,ביןשיתפתח

והלא-הרב-חושיהגירוייםמערךאתהספרימנצלביניהם,

המשפחתיהתאאתלעגןכדיהבימתיתהרטוריקהשלמילולי

המציאותשלהרחבהחברתי-פוליטיהמרקםשלבהקשרו

שלכהנפשההבמהתמונתרכיביאתולאיידהישראלית,

הקיבוצית.הישראליתהנפששלבחללההמסוכסכיםהקולות

לבעלהמצטרפתואינהבמיטתההרובצתשהאםבלבדזולא

הישראליתהחילוניותאתמייצגתהכנסתבביתולבנה

לביןבינההמטונימיתשהזיקהאלאוהמתבהמת,המוחפצת

בעוצמתההמתרברבהפרשןשללאחורבמבטהדעתזחיחות
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שלהמיליטריסטיתבאופוריההשרויה ,המדינהשלהצבאית

לביןפנינהביןגסכמוהימים,ששתמלחמתשאחריהעידן

פנומנולוגיתמציאותאותההמייצגיםשסביבהניםהעיתו

-כוחני-קולוניאליסטיניהלאומלאגףאותהמשייכתשחצנית

היה,צריךהכיפהחובשהאבשדווקא ,הישראליתהחברהשל

הארתהאתלהקציןמנתעלאולםאליו.להשתייך ,לכאורה

המחזאיעל-ידי ,מייצגתשהיאמהעל ,האםשלהביקורתית

לסממנישלההחזותיהמופעאתמנגידהוא ,המובלעהדתי

סובלנותהמייצגתהדתועם ,שלוםעםהמזוהה ,השבת

אותהשליאליזציהרלמעיוהאםאתההופכתבדרך ,והומניזם

לה.מייחסהנעלהבמוסריותוהמתגדרשהאבבריוניתבהמיות

לעומתזותת-תרבותיתהתרשמותיותרעודלחדדמנתועל

המסומלתהטראנסצנדנטית, ,הרוחניתהאמוניתהתרבות

סימון ,גרעיניםלפצחלפנינההמחזאימניח ,השבתעל-ידי

חברתיותשכבותהרגלישלמשהווגזענימובהקדאיקטי

אל.בישרנחותות

המתמהמהתלאשתווממתין ,הייןגביעעםעומדאריה

הקידושבמצוותמרחיבערוךשו.לחןקוצור .) 36 '(עמבמתכוון

אתבלגימתווהשותפות ,הקדושהאתמסמלהייןכי ,הייןעל

התנהגותמכתיבהוההלכה .המשפחתיותוהאחווההאחדות

קדושתכלפישרוחשיםהכבודאתהמייצגת ,פרפורמטיבית

לא ,"הקידוש"אתהאומר ,המשפחהאביכשעל ,השבת

המייצגיםבנרותלהסתכלאלא ,בכוסולהחזיקלעמודרק

התפרקות 10עליהס_ובירכהאותםשהדליקהאשתואת

התרשלותעל-ידילאמודגשתשילוביבביתמערכיההמשפחה

קיצוניתדבקות-ידיעל :להפךאלא ,הקידושמצוותבמילוי

שביןחסיםיבההרסנייםהכוחותלמרות ,המצווהבמילוי

החברהתחתהחותריםהכוחותובדיעב,ד-המשפחהבני

נלעגתההגרוטסקיתההתחזותאתהמדגישדבר-הישראלית

ממלאתזהבהקשרממשמעותה.שהופקעההמצווהשבקיום

הקידושבשעתגס ,השמחהעוכר , Killjoyה-תפקידאתפנינה

מופיעה-במפגיעהקדושהאתומחלבתמפרההיאעצמו.

ובחלוקהבהבאהבמתכווןמרעישה ,ובחלוקלילהבכתונת

וכל ;בעלההפצרותאחרבביטול "אמן"עונה ,האוכלכלישל

התרבותיתהמסגרתכנגדלהתריסמנתעל ,הרחבבמובן ,זאת

שמוכחכפיהמוטעים,הנישואימכוחמשתייכתהיאאליה

כשדעתה ,שלההאיבריתהבתוליםלזהותשלהברגרסיה

ספציפיבמובן ,מנתעלגסכמו ,המחזהבסוףעליהמשתבשת

 .בעלהשלוהמזויפתהצדקניתחסידותואתלהוקיע ,יותר

הפגנתאתהבמה:מעולםתאריםשללקסיקוןמגייסתהיא

מגדירההיאהקידושבאמירתאריהשלהזמרתיתהיכולת

כמתחס,ד ,"קומדיענט"כואותו ,"אופרה"ו "הצגות"כ

זאת.סותרשעברולמרותדתיפניהמעמיד ,ונופרךאלאזון

השבויההדמות ,שפנינהבכ,ךנעוצהזושבמתקפההאירוניה

לכך ,לצופהבניגוד ,מודעתאינה ,הבדיוניעולמהבממשות

האופיניות-המשפילותהפרפורמטיביותשהמטאפורות

צלםכעשייתהתיאטרוןכלפיהיהדותשלהעויןליחס

יתותוכשחהדעתכגבינת ,מובהקתאליליתכאמנות ,ותמונה

השקריתהאמנותוכי ,שחקניתעל-ידימושמעות-מוסרית

פגיעותיהלנוכחהאמת.לחשיפתאמצעיכאןהופכתהזאת

הרגישותהתורפהבנקודותפנינהשלוהולכותהמחמירות

כאישבינוניותו ,שלוהמפוקפקתהאינטליגנציה-שלו

רתעתנפנינהאיואותה ,המפוקפקתוגבריותומקצוע

כביכולאשר ,שאריהבלבדזולא-הבןבנוכחותמלעקוץ

מעציםאותו,ומגמדתעליומתגוללתהיאמדועמביןאינו

מתממשתקומדיהשלשכדרכה ,פנינהשלההתבהמותאת

עצמושהואאלא ,החזירייםנהבסגנווהןבהופעתההן

 ,הקידושמסגרתאיתר.יוסיאתוגורר ,לרמתהמידרדר

 ,פנינהאתבולנגחלנשקהופכתוהזמירותהחגיגיתהסעודה

 ,מהותואתהנוגדתבדרך ,אליםלנשקהטקסשהסבתאלא

סחרורשלבתהליך ,קיומובהמשךהדבקותעצםאתהופכת

בלההלחזיוןוהן ,אבסורדיתלקריקטורההן ,נשלטבלתי

עדהצופהנגדהמכוונתחושיתאלימותשלאקספרסיוניסטי

הבאים:הקטעיםויוכיחו ;כמשמעהפשוטה ,הכליםלשבירת

פנונ,ר])ש.לההתגרווות[כ.לפו(מפטורארית:

מסלסל ,תומסורתמ,רוובכעבקו.ל(מקדש ...נבלה

ימיםששתלקדשו.השבתיוםאתזכור"בקו.לו)

שבת ,השישיויוםמלאכת,ךכלועשיתתעבוד

רכנךאתה ,מלאכהכלתעשהלא ,אלוהיךלאדוניי

ווצאת,רקודוש(במשך ...ואמתךעבדךובת,ך

 . D "סכו ,כוסות ,צ.לחותומבואה.למטבחפנונה

מטעום) ,מקומהשהואהרעשע.להזועםארו,ר

עשהימיםששתכיבשערי,ךאשרוגרך ...ובהמתך

אשרוכלהיםאת ,הארץואתהשמיםאתאדוניי

 ,מכוווברעשהצ.לחותאתמח.לקת(פנונה ,כס

אבוו)מפחד.לקחתהחושש.לווסוצ.לחתמגושה

יוםאתאדונייבירךכןעלהשביעי.כיוסוינח

ברוך ,ורבותייורבכןמרנןסברי .ויקדשהוהשבת

 "הגפן.פריאבור ,העולםמלךאלוהינו ,אדונייאתה

 .אמןיוסי:

הווןגבועאתממנו.לקחתשמנסה(.לפנונהאריה:

אמן!אמרתיאמרתי.אמןאמן.מתוכו) oו.ל.לגו

 ) 37-36 '(עמ

אתמצאתיאיפהאלוהים,(.לעצמו):אריה:

הזאת.המפלצת

אניאולימצאתואתהמצא~מימד)(ב.לעגפנינת:

אניאוליאותך~הצלתיאניאוליאותך~מצאתי

מהקרחתפוחי-אדמהלךוחפרתיאותךהאכלתי

שאניממקומותופשפשיםכיניםלךוהוצאתי

 ..המשקפייםאתתורידישמע~שהילדמתביישת
 .הכשרותבשבילכרובשלעליםאכלשרצהמי

לךשעשיתיהמרקאתמאודיפהאכלתאתה

אליי~נדבקתמהשם~עשיתמה ] ... [טרף.מבשר

עםשל,ךהלבנותהידייםעםאות,ךצריךהיהמי

 ...שלךהמטופשותהאגדותעםשל,ךהסיפורים
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 ...בהמהאריה:
שלךאתאבלרועמת)(בכחושה !בהמה!פנינה:

מה!מהבהמה,בלילהלבקשמאודטוביודעאתה

לאאניאבל ,מליםכמהעודלךאומרתהייתי

 ...ישמעשהילדרוצה
להחזירצריךהייתינגמרכשהכולבהמה.אריה:

דגלו!"עלואישמחנהועל"אישלכפר.אותך

מי!בשביל ...שילובי"פראו"ממנה,עשיתיגברת""

שאימא ,טובחזירים!רועתבשבילמה!בשביל

המציאהאתלהכירשזכתהלפנימתהשלי

המלחמהעצמך!אתהצלת!אותילי.שתפסתי

ברפתשםיושבתהייתהיוםעדאות,ךהצילה

"המוציאומברךלתורהשעולהיק'למוזנשואה

תפוחישזהחשב ...התבלבלכיהארץ"מןלחם

מזוע ,עצמושכמהבדוחהבפראות(צוחקאדמה.

מכעס).וסמוק

מה!(צוחק)יוסי:

זהום"י(שרום) ! ! !זמירותבשוכח()(מכהאריה:

ימיםמכלמכובד

עולמיםצורשבתבוכי

מלאכתךתעשהימיםששת

לאלוהיךהשביעיויום

מלאכהבותעשהלאשבת

ימיםששתעשה,כלכי

ימיםמכלמכובדזהיום

 ) 40-39 '(עמ ] ... [ ."העולמיםצורשבתבוכי

הריאני ] ... [קרב)אכו(ששהפנינה: ] ... [

אתה ,הפהאתפותחשאתהלפניאותךמכירה

תמכורלאאתהליאפס. ,עכשיובהסתדרותלא

אניקילה, !שכמוךאפס ,חסידיםסיפורייותר

מקוםאתהאצליבשבילךוחכמהמספיקלא

ארוכה(שתוקה ...שש-עשרהלא ,ברשימהראשון

כברהםגםמה!אזחוגגת)פנונהומעוקה.

חכה, ,חכהשווה!אתהמהיודעיםאות,ךמכירים

סגן-סגן-ראש. ,אתהמיאראהאניהעולםלכל

סגן-הגבאים.סגן-ראשראש-המחלקה-הדתית.

- nסגן-ראש-הקופת-גמילו .ראש-הוועד-הפועלים
 ...אתהזיוףאיזהמזויף.חסדים-בכסף-שלי

אותוומורוךהעמוסהשוכחואת(מרוםאריה

אתועוזבוקםהפה!!!אתלסתוםנחנטה)

עכמתוושבשהואכפנו ,אוטותבהכוכההשוכחו

נסכו().הספה

כתרבלברךשכחתאחרו()מסמר(תוקעתפנינה:

 .) 41 '(עמאחד.מזויף ,המזון

 ,הבהמית ,"אגראייקית"ה ,"הברברית"פנינהשלניצחונה

דמותהניבאתשמייצגתכמי ,"ליכודניקית"ה ,הכוחנית

 "האינטלקטואל" ,"מפאיניק"הפניעל ,הישראליתבחברה

בהצלחתההיא ,בגרונוהמוסרשרוממותהנפשיפההישראלי

ליבהאתשלקחהטרטיף ,המתחזההחכםהתלמידאתלדרדר

הואבהלרמהעדמידרדרהוא .שלההשפללרמת ,במרמה

הוואנדליתהכוחנותאת ,הבימתיתבהתנהגותו ,בפועלמאמץ

שאיננהשיבחה ,המזוןברכתאתושוכחדוגלת,היאבה

שהכינההביתבעלתכלפיתודההבעתבהיששכן ,מקרית

המזון.את

ריותרהלחמוהופכת ,נדרשאריהלו ,הנשקשלקטלנותו

שולחןעלדפיקהשלגופניתווהלמחמילולימעלבוןויותר:

במסבאההתנהגותהמזכירהבצורהזמירות,שירתכדיתוך

השולחן,בהפיכתלאיוםועד ,ניאו-נאציםאושיכוריםשל

במקוםאלאקידושאיןביוםביובלילהיוב"נאמר:עליו

שלהפרספקטיבהמן 1111 .עונגלשבתוקראת ,שנאמרסעודה

המהפךאחרישניםשלושצירתויאתשכתבשמאלני,דתי

מממשלשלטון,המיליטנטית "הליכוד"מפלגתאתשהעלה

התהליךאתשילובי,בביתהאיתניםמאבקבאמצעותהספרי

הקיוםהגיוןאתנשמתה,אתמאבדתהישראליתהחברהבו

בסוףרמומבמקרהלאהווייתה.ביסודהמונחההומניסטי

על-השבתהבאתשל ,הריטואלי ,המחזוריהטקסהתמונה

ומתארתשבהבוהאלטרנטיבי,בטקסוקידושה,הזכרתהידי

 ,) 42 '(עמכדבריו "פעםליון"מיי,ריטואלבאורחלבנההאם

נקמהפניעלהשנייההלחיוהגשתמוסרהעדיףאביואיך

 ,חדשמיתינרטיבלוממציאהחדשהישראליהאתוסם.יבגוי

אלאלחירות,מעבדותביציאהאוית"בראש"באינםששורשיו

יוסיכדברי ,בצלמהמיני-שואההמייצרתשבשואהבחולשה

מה ] ... ["מענייןלאמו: , 1972בספטמבר ,השניהקידושבטקס

והאוקראיניםוהפולניםשהגרמניםמהאתלכםלעשותהצליח

 .) 60 '(עמ "הצליחולא

שניקידוש

הטקסאחרישניםחמש , 1972בספטמברנערךהשניהקידוש

במשפחתהביתבשלוםהמהפךנקודתאתשייצגהקודם

בקואליציהלצנחניםיוסישלהתגייסותוואחרי ,שילובי

בניגודהמסרבתהאם,שלחתימתהזיוףתוךהאב,עם

זהמעשהקרבית.ליחידהללכתןלבלהניחלהשקפותיה

עלייתבגדרשהינה ,ופנינהאריהביןפיזיתלאלימותמוביל

למרות ,למוחלטהקרעוהפיכת ,שביניהםיקטבקונפלמדרגה

החברהכמו ,להתגוררממשיכיםהניציםהזוגבניששני

 .תקשורתילםבאעצמוביתבאותו ,המשוסעתהישראלית

בחברההאידיאולוגילמשברהמשפחתיהשברביןהקשר

פנחסמרואייןבורדיו,מישדרעל-ידישובמיוצגהישראלית

בהחזקתהרואה ,מפא"י ,השלטוןמפלגתממנהיגיספיר,

לשרבובומתנגדשחרור,ולאכיבוששלאקטושומרוןיהודה

להתנתקכניסיוןהשטחים.עללוויכוחמיסטייםמושגים

הכחשה-ההווהלגביומהשלכותיההשואהממורשת

להשלכותהלבתשומתאתמחדדתרקפרדוקסלישבאורח

המציאותעלזהעברשלוהא-הומניותהמיליטנטיות

 ,במיסטיקהמאמיניםהיינואם"ספיר:אומר-הישראלית
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יחדומושמדיםכשאריםוהיינולארץ-ישראל,עוליםהיינולא

 ,המתוןהרובלומר:רוצה ."כמיסטיקהשהאמינואלהכלעם

המשיחיתהאסכטולוגיהאתשוללספיר,מייצגשאותו

מחייבכעתכהאך ,פכינהכוסחהקיצוני,הימיןשלהמיסטית

שואה;כשלחולשהכמענההצבאיתלאופציהההידרשותאת

מחזקשלום,השגתלםיהלכלמכניגודזו,אופציהוחיפוט

המיסטיקנים.ידיאתעצמיתכסתירה

-מדיניורותמאוליקויעצמימילכודשלאלהסממנים

מטאפורייםייםרוכיאט-ת oדרמטיילמוכחיםמתורגמיםחכרתי

שלככיתהצנחןכמדימופיעיוסיהסצנה:שלמאפייניהכ

אקט-כעלהכמקוםהקידושאתעכורהלערוךמכתעל ,האם

כורחהואשכןציוני,הלאתוסהןחוטאהואהגשמתושלשם

 ,משמעשכת.מחללשהואמפכי ,היהודילאתוסוהןמהבסיס,

המבטליםאמצעיםכממומשתושידהקאתוךלערהכוונהעצם

האקטןמלולאואיטכאוחעושהועצמ(הואוכיהמניהאותה

נפשפיקוח"הכללכסירוסמעשיואתמצדיקכשהואדתי,ה

קרביכחייל .)"שכתהדוחאמאל"פיקוחוהופנו ,"שכתדוחה

סימבוליראביזאותושלגלגולו ,הרובהאתאיתרמביאאהו

חוסרשלהקונוטציהלוכספחההמחזהמראשיתאשרטעון,

וההומניסטייםהסובלנייםמערכיהוהתרחקותמוסריות

האתוסשליתהערכההשחתהת,ואחרכמלים .היהדותשל

סממנישארכלעלעצמו,הכיתאלכהדרגהפולשתליהישרא

 .הקידושמשמעותאתומהפכתוהחולין,הצבאיות

מואצלותית,בכהגואההאלימותערקעל ,כןעליתר

 ,המדינהכטחוןעלשמירה :דו-כיווניותפונקציותלרוכה

שללאקטנוספתותרידרדהלמנועמכתעלכרוכהוצורך

האפשרותמרחפתכשכרקעפנימה,כביתקטלניתתוקפנות

זאתמוסרית.להתאבדותכאמצעיבכשקלשימושהנרמזת

הירונאיכהנצבעתשאלהיוסי,אתשואלתכשהאםועו,ד

מתמלחאחרי , soה-שנותשלהצופהיכעינמרהדרמטית

 ,"כיפור!ליוםתגיע"הלבנוני,ץכבווהדשדושהכיפוריםיום

שלא.הנראאכל .ככוננותאותנוויתפסלא"אםעונה:ויוסי

אתוהתשובההשאלהליטותבמ-מתח"סתםזהשקט.די

 .והr,כקרוקוסמי-יקרוהמהעיוורון

המייצגכפולחןשוהקידכניצולהמדרגהקפיצתאולם

היצירהשלמסריהרותיכשיהודיותוהוהתרבותהזהותאת

כשמרההראשוןכקידושהטקס.עריכתכאופןגםבטאתמת

פרטיולכלהטקסקיוםשלהמימטית-ריאליסטיתהמסגרת

 ,טראגי-קומיהיההאפקטהעצמתם.תוךואפילו ,ודקדוקיו

הייהעש Iמכוןוהדרו ,השיח Iהלגומכוןאמצעיכששילוכך

כמהפךככרכרוך ,השנידושיכקהבימתית,פיהרוהסצכוג

גרוטסקילסגנוןמקומומפכההטראגי-קומיהריאליזםסגנוני,

הצפוןוההלם ,הריאליסטיתההנמקהעלרהשמיתוךהזוי,

לכןקודםשהתגלתההאם,שלרצונהכשלדווקאמוחרףבו

שםעצמויוסיכהלכתו.הטקסאתלקייםלהכעיס,תרככופ

אחיזהכדיתוךמסטיקלועסכשהואולקלסללעגהטקסאת

ושובשובטועהולכןנחפז,הוא .הקידושואמירתבגביע

היהאנומלאותו.מתקנתוהאםי,הקאכוכהנוסחכהשמעת

 ,הכורההאשה ,האםלעין,ברורותהתרבותיותהיוהרפורמצ

הלוחמנית ,השכלתהוחוסרהכפריהמוצאעל-פיהגויה

כמעיומפנימה ,והולכתתבשתמששדעתההאם ,כהשקפותיה

 ,והמשכילהדתיהמשפחהאבי ,הגברתפקידאתמטורףבוקיד

המהופךתפקידככךצמהעעלונוטלת ,ותלפחעלמאכלפי

הגרוטסקיהשעטנזככה.זאתשעושהכשם ,ישותהלעצם

 ,המגדריםכלכולשלתיותיפעלהמכחינהכסכלהכלתי

 ,המסורתעלהאמוןהצופהלגביוהאידיאולוגיותהתרבויות

השולייםשכה ,החכרהלגביכיותרעגומהמצבתכתמומשקף

העוצמהעלוהנשענים ,הדתכשםבאיםהמתנ ,הסהרוריים

מסתיימתהסצנהיככדולא ,הטוןאתהנותניםהםהצבאית,

כמעיו ,"פעם!ירהככרהזההרובה ...וסי"י :האםכשאלת

עלהמעורערתפכינהשמטילהשפויהיתלכוסמויהשליחות

 .סולגיוהתנגדהלכןקודםאחתתמוכהרקאשרה,ככ

שלישיקידוש
 ,-1975כ ,כןמלאחרשכיםשלושישי,השלהקידושייצוגןאופכ

שראליתיההחכרהאתשפקדההאדמהידתרעשלצומהיכע

והאמיתותהמיתוסיםכלוניתוץהכיפוריםוםימלחמתיראח

למצבמטאפוריתכקורלאציה-המחזההופךתה,כככעליהם

כמופעהגובלאבסורדרוןלתיאטמגרוטסקה-יהחכרת

אנטי-טקסשלריטואליזציהמהווההואשכן ,פוסטמודרני

ומוחלט:סופילפנינהריהאכיןהנתקמשמעות.ונטולמתפרק

כאותהלגור ,מזעזעתניגודיםכאחדותממשיכים,והיאהוא

כלהםיניכלקייםוכליכפרדיםכחדריםאך ,קטנהדירה

כמקוםי:דקוכסטרוקטיכטקסזהומילולי.ואפיזימגע,

אנו ,הטקסמהלכישלאורגניתוזרימההמשפחההתכנסות

ןיהגירושלקידוש ,הפולחןשללפירוקלאטומיזציה,עדים

אחדכלעל-ידיככפרדמתנהלמהלךכלבופולחן ,שכאחדות

לחוליהמחוליההמעבראתמציינתכיסאוהזזת ,הזוגמככי

 ,האחדותטקסשלוהאטומיזציההפראגמכטציה .כטקס

 ,שכיסודוהקולקטיביהרציונלאתממירהההפרטתו

תאזאת,הרהוהשחהמיסהאתהופכות ,ממשמעותוורועיק

הגדרתומכוחרקלאדבסורלא ,האנטי-טקסשלההטקסה

מטרההמשוללהזאהואבסורד"יוכסקו:על-ידיזהמושגשל

פיסייםאהמטהדתיים,רשיומשומנותקמשהואהאדם, .] ... [

םיוצאימעשיוכלאבו;דהריהו-והטראכסצכדכטאליים

ושידשכקרדוהאבס 12ערך,,_חסרי ,םייבסורדא ,רחסרי-שח

שליתכתכלוהמטורףהנואשוןניסיכדווקאמתבטאהזה

שלהמדוקדקהסדרעלזה-טקסנטיכארלשמואריהופכינה

 ,הראשוןושידהקמןוקלכח "שיקסה"תהאופכינה,הטקס.

עלזוצייקכיתהקפדהדווקאאולםשכיס.אפילוחובשת

הערךוחוסררשחהסרחותאמבליטהערוךהשולח(הלכות

זה.ןפולחשל

האחרוןהקידושסיכום:

ומתגבשיםההולכיםהשלוםלתהליכיירונאיכקוכטראפוכקט

יהראשלכנסיובושכפתחמעגלוכסגירת ,יצוניתהחמציאותכ
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טקסמתאפיין ,המשפחתיהסכסוךחרףהקידושאתלקיים

כהתאבדותשהואבמעשה ,הקידושבהרסהאחרוןהקידוש

והוא ,מהארץירדשבנואחרי ,בגפושנותראריה,מוסרית:

שלעולםמכתבי-שמעבהקלטתאיתרהקשראתשוללעצמו

המקוריתלזהותהלחלוטיןנסוגהשאשתוואחרי ,יישלחולא

הביתאשלייתאתוהורסת ,כפרייהכאיכרההבלתי-יהודית

הקירותאתחוצהכשהיא ,המשפחהלאחדותכמטאפורה

מכ?.ה-רוחלחוליבבית-חוליםלאשפוזבדרכההמסומנים

כמי ,הדולקיםהשבתנרותאתגםאך ,והרדיוהחשמלאת

הואמשמעות.חוסראותושלשווהגזירהביניהםשעושה

אתאומרלכוסו,ייןמוזג ,הנעדריםמשפחתולבניפונה

ברשות" ,"ורנותימרנןסברי"למגיעוכשהוא ,הקידושברכת

 .הריקהשולחןעלהייןאתושופךמפסיקהוא ,"ירבות

הרי ,הקדושהשלהאפיטומיתהתמציתהיכרהייןאם

גםמכחידהוא ,עצמועלהמוסב ,זהגרידאתיאטרלישבאקט

הבימתיתהפעולהמממשתבכךייצוגה.אתוגםהקדושהאת

האינטרטקסטואלייםברפרורים ,אריהשלהסימבולית

התודעהשלאחריםלתחומיםשלהוהדיסאינטגרטיבים

מאפייניםודבריההחזותישמופעההאםדוגמת-תיהקיבוצ

אםשלמדעתוויוצאעצמואתהסותר~זקטישכמיןאותה

 ,פולניהואיכרה ,אחדמצדוקורבניתמאמינההודייהי

שנימצד ,והמקריביםהמעניםלאוכלוסייתשייכת ,כלומר

הכאוסאתתוםעדוממצההמנכיחאנושי-חזותידימוי-

התרהבב,דבדהישראלית.החברהשרויהבוהאפוקליפטי

הספרישעורךהמשולשהמסעאתחותמתגםזוטראגית

שלוהמתגמדתהחוזרתהתבניתבאמצעותהמחזהלאורך

 ,שילובימשפחתשלבהתפרקותהצמתיםלאורך ,הקידוש

בשקיעתההיסטורי-כרונולוגי,בסדרהמוגשים ,שלביםשהינם

סגנונייםמעבריםגםבעתבהוהם ;הישראליתהחברהשל

שלברצףותחנות ,לטרגדיהסאטיריתמקומדיהמודרגים

 ,לגרוטסקהמריאליזםהמודרניתבאמנותאמנותייםזרמים

 .הפניםאלהחוץומן ,ולאקספרסיוניזםלסוריאליזם

נעוץאינוהאחרוןהקידוששלייחודושעיקרדומהאולם

ההפעליתבפונקציהאלא ,האימננטיתהסמיוטיתבמשמעותו

 ,המובלעהצופהאתעליולקומםשנועדרטוריכגירוישלו

 ,ועכשיוכאן ,לאלתרלהוכחההתיאטרוניהאירועאתולהפוך

זאת .הישראליתהחברהשלולהסתאבותהלדו-פרצופיותה

שפיכתאקטשלהכואבתהתמטיתהמשמעותשלאמאחר

הקידושטקסשלהקודמותההפרותכלשלגםכמו-היין

לגביהחמורותהביקורתיותהשלכותיוולא ,מניעיולא-

י,הישראלהמובלעהצופהשלמעייניובראשעומדים ,החברה

 .הטקסחילולשלי,החיצונ ,הצרוףהפורמליסטיההיבטאלא

אריה ,והמעוותיםהייצוגייםהפרוטגוניסטיםאחרות:במלים

האקטודווקא .צופהאותושלהמובהקיםסוכניוהםופנינה,

והבלתו- "מזדהה"ה ,"מתחזה"ה ,"~קרי"ה ,הפרפורמטיבי

התיאטרוניתההצגהשלבריאתומטבעאינסטרומנטלי

-זובדרךההופךהוא ,עצמו)בפניהדרמטיהטקסט(ולא

-עצמואתלהפלילהנמעןאתשתניעפרובוקציהבאמצעות
שלהקוקלקטיביתוהלכידותהזהותאובדןעלניצחתלעדות

מובלעצופהבאותומגולמותלהיותהיושאמורות ,החברה

 .המקוריתבטוהרתוהדתיובטקס

הערות

 .כא ,כסעיפים ,עזןימסערו,ךן nשוכקוצור

עכמסות ,קשהחורות ,"יברעיזםהומנלמען" ,לוינס 'ע 2

 . 355 'עמ , 2007תל-אביב ,נסוק} 'ע(תרגםהוהדות

שמצוותכפיאו ,א ,כטפרק ,שבתהככות ,תורההמשנ ,ם"רמב 3

א.עיףס ,עזסימן,ךרוען nשוכצורובק ,למשל ,מוצגתזו "עשה"

ה.סעיף ,רזןימס , oש 4

תל- ,ושואהמכחמהקוצונווס,מצבוטשכדראמה ,ברזלה' 5

 . 343 'עמ , 1995אביב

ביתל-אב ,קודוש ,הספרי 'משלקוחותמהמחזההדוגמאותכל 6

1990 . 

ביותל-אבגןרמת ,הלפרין}שרה(תרגמהפואטוקה ,אריסטו 7

 . 19-5 : 25 'עמ ,'דפרק ,ז"תשל

 .שם , oש ,ברזל 8

אטוקהפועכמסה ,ברומןוהכרונוטופהזמןצורות ,בכטין 'מ 9

עמ' , 2007ובאר-שבעתל-אביב ,מוקרן} 'ד(תרגמההוסטורות

14 . 

יד.סעיף ,עזסימן ,ערוךן nשוכקוצור 10

ג.סעיף ,עזןימס ,ערוךוכחןשקוצור 11

 , 1985תל-אביבירון}א'(תרגםהאבסורדתואטרון ,אסליןמ' 12

 . 19 'עמ
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