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ומוזריםשוניםיסודותוקלילותבאלגנטיותלמזגמצליח ) 1סיטי""סדום
אחידותלהוותכעשוייםכללנראיםשאינםיסודותאחת;אורגניתלחטיבה

שנתהוו ,המדרשיםעלובמיוחד ,התנכ"יהסיפורעלמתבססהמחזה •פיוטית

אנאכרוניסטיהואזאת,עםיחדועמודה;סדוםהפיכתשלהנושאסביב

והשלכותהעשריםהמאהשלהציביליזציהסממניבמתכווןמערבבבמהותו,

המערכותמשלושתאחתשבכלאלאעוד,ולאהמדרשית.המםורתעםלעתיד

במערכהונחשףההולךוהרועהעוולשונה.לכיווןהעלילהצירניסוטשבמחזה

במערכהואילוההשנישבמערכההאלגנטיהרשעמןבמהותושונה ,הראשונה

והתפרצותאדםבנישלרשעותםהתפרצותזהמולזהעומדיםובאפילוגהשלישית

שלמותהמחזהמהווהשאמרנו,כפיזאת,ובכלהטבע.כוחותשלהאיתנים

חלקיוצר;ית) vוהשליהשניהבמערכהבמיוחד(המתבטאהאנאכרוניזםאחת.

המנצליםתנכ"יים,מחזותעודבארץנכתבובינתייםהמחזה.שלמחינוניכר

במחזההראשוןהיהגלאישבנימין ,דומני ,אולם .ניגודשלזהאפקט

שאינומובן,ורעיונות.מיליםאשףשלבזריזותזהמומנטשניצלהישראלי,

השפעתסימןתחתעומדותיצירותיוהעולמית;הספרותבתולדותבכךראשון

 .ידורולג'אףוהן ,למשל ,לאבויהדיםלמצואאפשר .המודרניהצרפתיהמחזה

ומובנתפשוטהמםיבה ,לתנ"ךהאחרוניםשנישללגישתםכאןכוונתיואין

 .למשלהיוונית,למיתולוגיהלגישתםכוונתיתנכ"יים;מחזותכתבושלאזו,

 ,ארוכיםמכנסיםהראשונהבפעםאחיהשניבשולכיצד ,המספרתגונהאנטי

מסויימת.קירבהביניהןיש-מרזרבילילהבמועדוןהמבקרותלוטובנות

אינוסיטי""סדוםששמושמקוםמעצמומביןהמחזה,אתקראשלאמיאף

מתרחשתהשניהשהמערכתלזאת,נוסיףאםבראשית.שבספרסדוםבדיוק

שמעידכפי ,רומא" ,פאריס ,שיקאגו"נוסח ,סופרמודרנילילהבמועדון

 ,הגדולהגעשהרהתפרצותעקבעליהמקיץסדוםשלשסופההמחבר;

שלאורושמותפרטיםבאלהוכיוצאומתמיד;מאזעליההמאייםהסדומבולי,

לאכי ,ספקלכלמעברלנומתבררהרי-המקראיהרקעעםמזדהיםדווקא

זמןמשטחיבמחזהשקיימים ,כאןלהוסיףיש •שרוייםאנוהתנ"ךבתקופת
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יונקת ,למשל ,הרא;ןןונהערכה 1הב .נחזורעודזוולנקודה ,ונים r; ,ואסוציאציה

 •והאגדההמדרשמן

מקשרתחוליהישהאם ?סדום ,כןאם ,למההשאלה:את.·עורראפשרוכאן

באסוציאציהלהיתלותהמחזאיאתשהניעמהולסדום-סיטי?המקראיתסדוםבין

 ,התשובהזו?בהילולהאמנותיפנימיהיגיון ' JJיהאם '?התנכ"יהנושאשל

לסדוםבהחלטלגיטימיתזיקהגלאילבנימיןלוהיתהחיובית.היאבמפתיע,

הבדל 1י1.ווב, :1Jוכאן,הרשע.מהותאתלחקורבמחזהויוצאהואכי-דווקא

חייט;ל ,למיניהםההסוואהגינונימכלהמעורטל ,החשוף ,הבולטהרשעבין

 ,כךלומרר 1אפ1.ואם ,האמנותית ,המעודנת ,האלגנטיתהשחיתותובין ,הרחוב

היאהחדשהסיטיסדוםגםמקום,מכליותר.הגבוהותהחברהשכבותשל

אחיותהעריםשתיואכזריות.עוולה,רשע,מלאהחוטאת,עירהרשעה,סדום

 •שרירותיתאינהלכלהרקעבחירתו ,הן

-היאסיטי"ב"סדוםהעיקריתהתגלמותולרע.והתגלמויותפניםהרבה

העירבהוריאותוומיזגימינושלמובהקאלמנטהמחברנטל •האנטישמיות

 ,מעניין •יהודיםשונאי-שבהםמכובדים ,זריםשונאישלועםפשוטי •שלו

מובהקים.ישראלייםלסופריםהשראהמקורשימשהלאמלכתחילההאנטישמיות

 ,למשל-שונותבצורותהזר,היהודי,געיתשובצפההאחרוןבזמןרק

הזריםשנאתביןלנוחותאפשרהקבלה-של-ניגוד • ) 2לניקראגואה"ב"מסע
לאיש"ב"הלילה • ) 3לאיש"שב"הלילההזריםשנאתלביןסיטי"שב"םדום

בעזרתאמנם,בבית-לחם.הזרההמואביה,אלאהנפגעים,הםישראלבנילא

לאמואבבשדהאלימלךמשפחתשלגורלהכילנו,נודעלאחורההשלכות

בידינהרגווכליוןמחלוןיהודה.בארץלזריםהמיועדמזהטובכללהיה

מאחראולםהתערובת.נישואיעםלהשליםרצושלאמואביים,לאומניים

החשובותהןבבית-לחםשקורותיההרי ,רותשלסיפורההואהסיפורשעיקר

גיסא,מאידךיהודה.בבניבעיקרדבקשנשאר,הסבלנותאיורושםביותר,

במובןאחד,ושעםמקום,בכלשווהזריםששנאתהראציונליסטיתהגישה

מסויימת,במידההנושא,אתמערטלתזוגישה-ממשנהו,יותרטובאינוזה,

מטפיזי;ערךהיאסיטי"שב"סדוםהאנטישמיות ,זאתלעומתשבו.האימהמן

שמירשלשגישתודומניאגב,וצביעות.רשעשלעולמיכללפרינציפהיא

זה.מעיןבמינוחלהשתמשאפשראם-יותר"ישראלית"היא

כתובאינוגםאםעליו,דניםשאנוהמחזהמשורר;ביסודוהואגלאיבנימין

 ,צלילושלצבעשלמחזהזהושירית.פרוזהכתובהריהו ,ובמשקלבחרוזים
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הנפשותהמרכזית;הדמותהיאהיאסדוםהעירוקונפליקט.אופישללא

הצליחזכותו)עיקר(וזוגלאי •העירמןבחשיבותהאחתכלנופלותהפועלות

ממקורותחיותואתהיונקהווי ,מיוחדהווישלומשכנעתצבעוניתתמונהלצייר

הדברהראשון:הביקורכרטיסעםמידבזאתחשיםאנומזה.זהורחוקיםשונים

הכתובתהיא ,הראשונהבמערכההצופהרואהאותה ,העירבחומתביותרהבולט

גורעשאינומה-כמובן,המוכן,מןאותולקחשגלאינוסחכמת".חשוב"עני

עתיקותשלחןבהןישבמיוחד,הראשונה,שבמערכההלשוןמטבעותמערכו.

המשחקים ,הזקיפיםנוסחתאו ;למשל ,גחון""עלהכבודפנייתמחודשות:

הנף-צנף,אגרוף!קמוץלעורף,ידקוף!עצםבר-הדיא,"כנףהימור:משחק

מופלג.לשוניעושרוכהנה,כהנהועוד , " •••לאצבעותידךכף-ופרוטשוב

לוטשלוסיפורם ,המעטירהסדוםשלהאחרוןיומהסיפורהואסיטי""סדום

-חסריםאינםהמהפכהמןלוטאתלהוציאשבאוהמלאכיםשניגם •ביתוובני

הראשוןהמקוםעברי.ממוצאזריםשניפשוטים,תמותהלבניהפכושהםאלא

המקוםהעירשערהיהכידוע,העיר.שערבהכרח,הוא,אליומזדמניםשהם

אופיהעללהעמידנויכולהיהעודומה •ימיםאותםשלהמשפטחייהתנהלובו

עדזהמומנטגלאימנצלואכן,שבה?המשפטיכנוהגסדום,שלומינהגה

הדייןשםגםוהתלמוד.המשנהאגדותעלמתבססיםעצמםהמשפטיםתומו.

כלנאיםשמותכשיש ,אכן- ,האגדהמןלקוחים ,וראיושקרשקראי ,ושמשו

הסתפקלאהמחברחדשים.אחרלחטטצורךכלבאמתאיןהמוכן,מןכך

השקרלתיאורנוסףוגידים.עורקורמתהמשפטסצינתאגדות.כמהבאיסוף

הגלוי ,השוחדהאווירה:אתביותרהולםיסודערדשבאגדהלעיןהמזדקר

האזרחיםמקהלתכזה.דיןאפשריחטא,כלאםבסדום,רקתמימות.כדיעד

המסקנהאתמוציאההעיר,שערלפניהכיכראתהממלאיםהבטל,הולכי

ההולמת:

"עניכתוב:/סדוםשער/עלאמת.דין/דברךטוב.רכלעושררוב

 "!כמתחשוב

המתרקמתהשביח,המערכהבאההשוק,מןהאדםותיאורהרחוב,תמונתלאחר

שכולהמערכהכברזוהי •כביכולהאינטליגנציהאתומראה ,לילהבמועדון

הדבריםעלבעדינותמלגלגיםכאןהמורשית.המסורתמןניזונהראינהגלאית,

מןכמהפיהמסוכןההרסני,הארסמפעפעכאןהגסה.במציאותווכופרים

 ,סטיתסופיחברהזוהיכי ,אנוסבוריםמלכתחילה •השוקשבכיכרהממשיהשקר

הדיםשמעורריםודאי(השמותשהואכלבמקוםשהיאכלאוונגרדיתצינית,
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גרועהאינהזוחברהכיוחושבים,טועיםאנוהסכנה.טמונהוכאן-מוכרים)

שבריבגינוניהמתגנדריםהסטודנטים' •ואחראחרבכלדומהמחברהיוחד

כילנו,מתבררהמערכהבהמשךרקמוכרים.כטיפוסיםלנונך.)יםהשכלה,

אינןשומעיםשאנווההתחכמויותהחכמות .בדבלוסופיסטיציניאינוהקהל

השחיתות.עלמכפראינוהפקחוחברקהחיים.שורשיוקברןאחמסחירותאלא

כפולההיאהאירוניההאירוני.הטוןשולטבאחרות,מאשריוחדזו,במערכה

לעידןאפילומלגלגיםהסעצמם.ועלהעולםעלמלגלגיםהסדומאיםומכופלת.

שביןחינניתובאקרובטיקהנועזותזמןבקפיצותשמתבטאמהחיים'הםבו

למrו,ל:שומעים,אנוכךהזמנים.

 ?יין-צוער !מדמואזלסא,ס'המלצר:

טיבו?מהראומה:

 !מוטלפעםלהיקראשעתידלמהשלנוהקדומיםתחליףעירם:

כאןיעוררךלאלבואלעתידמוטלאם(לראומה)מצרייך!פלוטיח:

תקנה!לךאיןשוב-לחיים

העומד ,המהפנטלביןהמועדוןשלהמנחהביןדבריםחילופי ,רוחבאוחה ,או

מיכולחו:מעטלהפגין

לונדון?וירטואוז?מרהפעם,מנייןהמנחה:

בהיסטוריה?מוקדםכךכל !מאסטרו ,פימריין:

סדוםסדום.בנישלחשבונםעלהמחברשלמצידוגםהיאהאירוניהאולם

העיראנשי •פעםמידיהמתפרץגעשהר ,הסדומבולילרגלילהשוכנה

אנו ,לוטשלבניחר ,ישיחהשלבמערכה ;להםהנשקפתבסכנהמבחינים

משהוישלהנאותיהםבהתמכרותם ;הגדולהסכרתכניתעללשמועעתידים

כופרים,הםפנימהליבםבלבאךנחמות";מחרכיושחה"אכולמאווירת

השפהמןאלאאינםהצפויהאסוןעלדבריהםשואה;שלבאפשרותכמובן,

 ,הברבור""שירחאחשרה ,"ינוק"במתעלהמופיעהחמיה,הזמרת •ולחוץ

סדום:שלהקרובקיצהעלהשיר-

/אינךהאדמה?מעימתחתניםאיךשומע/לבךהאיןנפשי!ידיד

והזימה?השכור-ברכיושחי/עלכורע,נפיליםכרךרואה;

ריבון-כל-לפעור,תודהלא,:לא,מורח"עדכביכול,"נפעם,מגיב,והמנחה

בביתוחגמצנפתיןמזכיראין !מדאם ••• !חילועלעדיןלועומד !שד-משחת

 ••• !םדומבולי !לעזאזל ,לנשוםתנוכי !ערוףתורכישל

סיבובבמסגרתסדום,אתלעזבמתכוננתשהיאמספרתמצידה,הזמרת,
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מאנשייותריודעתאינההיאגםובכן-בלבדימיםכמהכעבורהופעותיה,

אתולצייןלהמשיךצררךשאיןודומהאתם.יחדלהיספותועתידהסדום,

אינוואיש ,אטומיתהשמדמלחמתעלכולםדובריםבר ,אחרעידןעםההקבלה

 •••עצמואותולסכןעלולהדברבאמתכילהאמיןרוצה

בביתוהמתרחשתהשלישית~במערכהאלאבאהלאהגדולההאיתניםהתפרצות

לעומתאדםבנישלרשעותםגורמים:שנישלשילובלנוישוכאן •לוטשל

מעירלוטשכןשיש,דומההשניים?ביןקשרישהאםשבטבע.ההרסכוחות

 !סכרים- "בזמן:בהגשמהשלא ,הגדולההסכריםלתכניתבקשר ,כךאחר

שניכנגדכביכולמכוונההאנשיםשלאיבתם "!בנרתםלצריךהיהבהלסביב

להתנקםדרךמחפשיםהםאמתלה.אלאזואיןאולם ,בארמקרובשזההזרים

מצופהסיגריות"בתיקאשתו,מאהבכדברילעיר,שבאעצמו,בלוטםוףסוף

 ,מוכרפזמון .בסדוםראשנעשהבסוףול , "!בשרםלעורחלוקיםובשניכרום

הלב.ועלהדעתעלתמידמתקבלאך

לוט,משפחתבניגדולה.נטרלאינולהודות,ישהרשעה,סדוםשלסופה

ופונהחוזרתאחרתנמלטיםששיירת ,לחזיוןמרחוקעדים ,להימלטשהספיקו

לחזורלוטאשתאתהמשכנעהמחזה,זהוההפיכה.תוךאלהעיר,לכיוון

בניאופי,חסריאינם ,הכלאחראכן,עירה.בניעםיחדגורלהולהטיל

אינה ,לזרנישואיהלמרות ,לוטשלאשתוגם •בהםחוזריםאינםהם •סדום

דמותולסדום.אבטיפודלמעשה,במחזה,מוצאיםאנואיןעורה.אתמחליפה

 •ממשותלכללמגיעהאינהממראבאלוניאברהםשלהרחוקה

קצרהבפרסהנוסףביטוילומוצאסיטי"שב"סדוםהיהודיםשנאתנושא

המלך""משתהאיןכמרבן,ספרותית,מבחינההמלך"."משתהקובץשבאותו

מזכיריםאנוקלה.פרסהאלאאינושציינו,כפיסיטי";"סדוםכנגדשקול

שלמשתהו,וא 1המשתה ;פורימימחזהזהו •הנושאסמיכותבשלרקכאןאותו

לרשתימבטיחאחשורושעדיין;מתקייםהמשתהאיןלמעשהאחשורוש;המלך

המן •להתחוללהעתידההדראמהבערבעומדיםאנולמחרת.לקיימוהטרדנית

לאערדחשיבותבעלדברבקיצורמרדכי.עםהתנגשותלכללהגיעלאעדיין

נוסףכאןהיהודים.נגדמסיתהמןאתשומעיםאנו-מוכנההקרקעאךארע.

המלךבפניומציגמבייםהמן •אנטי-ישראליות-לאנטישמיותפיקנטיאלמנט

כבריושביםשניהם ,מארץ-ישראלשליחיםשנימופיעיםבוקצרצר,מופע

מארץהרחקלשבתעליהםשנגזרעלגורלם,מריעלומתלונניםבגולה,שנים

מטרותמינילכלהגולה,יהדותבקרבמגביותעורכיםהםבינתייםהבחירה.
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טוב'בכלוחייםמפואריםבתיםלהםבונים ,יותרוסבירותפחותסבירות

שהאחדמשוםכך'כללהםהמרשגורלםמתברר'שביניהם'יחה ?Jהבהמשך

סנהדרין.שללנשיאה-והשניהכהונה,לגזברמשפחהקרובמהם

המחברהרי ,ביקורת-של-המןמאשריותרביקורת-של-גלאיר,ע·זהבקטעאם

בדרךהיהודיםאתהאחרוןזהמשמיץבונוסף'קטעהמןשלבפיושם

הולליםעשירים,ימה L\ניבאותהלהםקוראהואעתה.ועדמאזהמקובלת

הקרבות,מןעצמםשומטיוארנבותריבותמחרחרימגדולתם,-ע·עניותםועניים

רושםה 1עוטאינווהמןעליזפוריםמשחקזהובסיכום' ,אולם •באלהוכיוצא

 •ביותרמסוכן

מחזאיםכמהלביןגלאיביןמסויימתקרבהשישדברנו,בתחילתציינו,

האנגליםהמחזאיםלאחדגסקרובהואשלוהלשונייםדי-נורבזיקוקי ,צרפתיים

הואהלשוניהצדגלאיאצלגם ,פרייאצלכמו •פרייכריסטופר ,המודרניים

סגנון;·באותונוקטותהמופיעותהדמויותכלשלילי:צדגםבכךישעיקר.

מןדורשים ,השפההתחכמויות ,הלשוןמשחקי •מספיקבחוןאיביניהןאין

 •הדראמטיהמתחבמקוםבאיםהלשוןששעשועייש •מבוטללאמאמץהצופה

 • 1962 ,דצמבר

·ע ?Jהרוהמןלסדומבוליהערות

אגודתהוצאת ,גלאיבנימיןמאת II"מחזותבקובץלבכל ,סיטיסדום • 1

 • 1959ת"א,דביר,וחברתהעבריםהסופרים

הקיבוץהוצאתמגד,אחרוןמאת"הבריחה"בספרנכלללניקרגואה,מסע • 2

 • 1962ת"א,המאוחד,

 •שמירמשהמאחמחזה ,לאישהלילה • 3




