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שקד גרשון

שלום ש. של הפיוטיים מחזותיו

השאלות על־ והכלליות־ העקרוניות השאלות את במחזותיו, מעדיף, שלום ש.
ברדיצ׳בסקי י. מ. של המהפכנית השקפת־העולם החברתיות־ההיסטוריות.

׳אלישע שלום ש. של הפיוטיים במחזותיו אמנותית הגשמה לכלל הגיעה
תל־אביב, העולם, שבת ב, נוסח ,210—161 עמ׳ ב, חוב׳ א, )תקופתנו, והשבת׳
(.432—406 עמ׳ תרצ״ה,—תרצ״ד ב, )גליונות יוסף׳ ו׳מערת תש״ה(,

את המתארת זו :במחזה מקבילות פעולות שתי :הראשון במחזה תחילה נדון
לבין מאיר, ר׳ אשת ברוריה של לשעבר מאהבה אלישע, שבין היחסים סבך

לבין ההרים מן הפליטים שבין היחסים את המתארת וזו ן וברוריה מאיר ר׳
יסודות הניח שלום שש. הסובר, בן־שמאי ה. למ. בניגוד המהפכני. ההמון

העושות בנפשות הפאבולריים היסודות ו׳בהלבשת לשבח ראויים פאבולה של
בכתר הנושאות הנפשות בהכתרת יותר ועוד מסוים, רפיון כבר מרגיש אתה

ב׳פאבולה׳ אינו המחזה של כוחו שעיקר סבורני, הדיאלקטי־דראמאטי׳, הרעיון
זאת מבחינה )התהליך(. שלו הדראמאטית־הרעיונית בדיאלקטיקה דווקא אלא

נגד היחיד של התקוממותו כלומר, המהפכה, היא המחזה של נקודת־המוצא
מתגב מאיר לבין אלישע שבין בדו־שיח החברה. של המקודשות אמיתותיה

את מאיר ר׳ בפני מעלה אלישע הנאבקים. הצדדים של ההשקפות שות
:הבאות הטענות

- הורס גדר, פורץ לי, ק!ךאו ׳אחר
אהרוס! אני כן
עמי, את יןברו בו התל כל את

האור, בעד הסוגרות אל חומות
־־ הלשד את המוצצים אל חקים

אהרוס! אני
לעמי לו העלילו מה
ז מה
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אע, למוד פרא
- אל עם ערד דם

צום, וחד א צוו עבתות-מחעפים
חדותו על קערו קדועה על עור ברצועות
טמטום, וכטוטפות

ההרג! צווהו ךמסאנא ערקתא ועל
אלז תורת הזוהי
הצל! על ודים אוה, דדים לא האם

חייסז יקרא הלבור
דברוז׳ - הלגויל

(1ד1 עם׳ תקופתנו, והשבת, )אלישע

החוק :היא היסודית ההנחה ברדיצ׳בסקי. של מאלה רחוקים אינם הרעיונות
:התקוממות הלאומית התחייה מחייבת ולפיכך לחיים׳ בניגוד עומד

חדוע! אומרים: וכלם ...
הלאה! תובעים: וכלם
יתגעגעו׳ ולהתוך האבן צח כעל

דמים, בין עבילם המפלסים ?,פיאה בוזי לאיעים
המדורה אל וקופצים אורות־מענה הרואים

אע לבב מלוא חפון
- המחרידים ממזבח

מאיר! התתעלם,
עדופות-ענים לתגרות פה התעאיל

תרקבו׳ רקב חובקי ובין
(172 עט׳ )שם,

ל׳תנאים חיה׳ אזהרה מין ארצות"׳ "עמי של שליחם עצמו רואה אלישע
:הבריאה במרכז האדם את מעמידה החדשה שתורתו ולאמוראים׳,

עצמו גער להיות אדם ׳עתיד
ולסנורים. לחיל למקק׳ מעל

(174 עט׳ )שם,
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.,לגאולה לחירות הקוראת המחדשת, המהפכנית ב׳אידיאה אלישע של כוחו
כזו ושכנוע עוצמה מידת באותה מעוצבת אינה מאיר ,ר של העמדה־שכנגד

ערכים על מבוססת שאיננה משום המהפכה, את שולל מאיר ,ר אלישע. של
:ובוהו תוהו לידי ומביאה חיוביים

וסב אב מורשת זך, עק־תעלומות ש2
וצרי, בו ביוון

- שדי מקול הד ו
תהום? איננו יען בו הנבהל

האדם! נוצר לתהומות הרק
בןקוד, אל ראו אבותינו
- דדים הסך היקוד
,נפסל! הלבן

(175 עט׳ )תקופתנו,

קול האמת ׳האין
אות בל מן העולה

בבשרנו! חקויקה אמרת־אל בל ומן
אמת! עם שיח לתועים הרק

£בל-עם! נגע על למבדקים
אורו אשר ולאלה
- פניהם את הסתירו ובאור
!,נבוז הלהם

(176 עט׳ )שם,

לא שעדיין חדשה, אמת המבקשים פורצי־גדר בין היא שההתמודדות נמצא
אמיתות ומעדיפים אבותיהם שולחן על הסמוכים שמרנים לבין נולדה,
מפוקפקים. חידושים על מנוסות

המהפכנית האמת משנופלת עצמם, מצדיקים המסורת שומרי של ההיסוסים
הוולגארי־ סכנות את להציג שלום ש. ניסה מסוימת מבחינה ההמונים. בידי

ההמונים החיובית. התקדמותה את מאשר יותר המהפכה רעיונות של זאציה
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׳אין וכאן: המעשה, לתחום ההלכה מתחום המהפכה מושגי את מעבירים
אותם לקרוע צריך כדגים זקוקים, אנו ראשיהם להתזת דמים, בלי מהפכה

על אשמה טופלים ההמונים (.191 עם׳ )שם, לכם׳ אני אומר אחד, אחד,
הופכים והם שם(, )שם, זה׳ הוא ו׳דמיאורגום זה׳ הוא ׳השטן :הרבנים אלוהי

:במעלה ראשונה למצווה בה הכרוכה השבת ואי־שמירת בעיקר הכפירה את
עיקרית מסקנה (.192 עם׳ )שם, העם!׳ שונא הוא השבת את המקדש ׳כל

כן, על יתר היצרים. חירות היא אליה, מביאה החוקית המסגרת שפריצת
אצל הניאוף הפך הזז וח. ביסטריצקי נ. של במחזותיהם לנעשה בדומה

תנאף... לא חה־חה־חה. תנאף, ׳לא :בעברה׳ הבאה ל׳מצווה מהיתר שלום ש.
לכם... נשבעתי מאוד... עד הדבר טוב כי לכם נשבעתי ילדים. נאפו נאפו,

לעולם. הגאולה תבוא לא — האחד לגוף האשה וגוף האיש גוף יהיו שלא עד
רעיונות משלחים ההמוני־וולגארי בגלגולם (.193 עמ׳ )שם, בן־דוד...׳ אמר כך

על המתפרע ההמון משתלט החומות כל ומשנופלות אנרכיה, יצרי החירות
האינטלק בגלגול מקורה החירות, רעיונות של אחרת וולגאריזאציה העולם.
מתבטא זאת ברוח קיצוני. ניהיליזם לידי ומביא עליהם העובר טואלי,

:האסירים בפני זומא בן
אנחנו! - בפיו והריר העולם, הוא עוטה כלב
צורחז החץ בעוד רון תטיף למה

רוח! רועי אתיו דור! טרופי האספו
לנבוח! עת
הראע את והטה בעעתו כאיוב התגרד עת
סדוקה, בטן אל
חולה. תבל מצח אל סחי יתז עדי
תבל! חולה כי

אנו, זקוקים לענה כי
ולהקאה׳ז לענה

(198 עט׳ )שם,

ובסיום!
לקח, האץ נתן, האץ אתה! ׳טמא

מבורך׳. האץ עם יהי
(199 עט׳ )שם, ד 1 * " י:

              
                                              



שקד גרשון. 310

מביא התחייה דחף בו. ומואס העולם את השולל קיצוני ניהיליסטי גילוי זהו
האינטלי של הרוחני לחורבנה וגורם ההמונים אצל ההרס כוחות להתגברות

של האישית. הטראגדיה היא המהפכה של הפנימית הדיאלקטיקה גנציה.
לא אבויה בן ׳אלישע :פלאי אחד בדברי נחשפת זו אמת אבויה. בן אלישע

ואת הדרור ואת ביקש הטוהר את רשע. חרצובות בהתירו נתכוון לכך
מותו (.193 עט׳ )שם, לאחרים׳ עבדים שנהיה חפץ לא העליון. באל הדבקות

בסוף אלישע של הטראגי למותו חזות אלא אינו המחזה בראשית הפלאי של
אהובתו בדמות לנפשו סעד למצוא אלישע מנסה הסיום לקראת המחזה.
׳הגמיאיני־גא :החברתית בפעילותו שעיוות מה כל עמה בחטא ולתקן ברוריה

במישור נכשל אלישע (.209 עט׳ )שם. הגמאיני־נא...׳ ברוריה. אושר. מעט
בהתאבדותו. מסתיים והמחזה החברתי. במישור כמו האישי

בשאלת היהדות שאלת את תולה אינו ביסטריצקי. לג. בניגוד שלום. ש.
לאחר היהודית האישיות :הוא עניינו עיקר היהודים. של המדינית גאולתם

כהכרח הדימוני והניהיליזם ההיסטורי, לקיומה המסורתי הבסיס שנתערער
בהתקוממות רק עוסק אינו הוא :הדתית המסורת אושיות הרם של דיאלקטי

התקוממות של הדיאלקטי בתהליך אלא העבר מוסדות נגד היהודי האדם
המסורת ערכי על השומר מאיר ר׳ התהום. סף אל האדם את המביאה זו,

הוא :לפניו מוטלים כשמתיו לביתו חוזר הוא אך אמנם, מתמוטט, אינו
זה הציג שלום ש. דבר: של כללו בלימה. על העומדת שלווה על שומר

דרך עדיין מצא שלא חדש ועולם מערכיו שנתרוקן ישן עולם זה לעומת
שלום ש. מעצב זאת בדרך האין. אל דיאלקטי באורח מובל שהוא סופו חדשה.

למשבר מסורת בין המיטלטל .החדש, היהודי של הרוחנית התערערותו את
הרוחנית. ממבוכתו מוצא ללא ונותר

ד׳ד״יסמורייס וגילגוליו ההיסטורי היסוד והולך מתמעט יוסף׳ ׳מערת במערכון
׳תפאורה׳ אלא אינם האיסיים( ואל פופייה אל )קשריו בן־מתתיהו יוסף של
דור של היצרים התפרצות תיאור שוב: עניינו שעיקר המיתי, המחזה של

צורות אלא ואינן ייחוד כל חסרות הן המופיעות הדמויות משבר. בשעת
אליו: המתלוות ובדמויות יוסף של בדמותו המתגלה המוחלט׳ ׳האני של שונות

המרחפת חווית־היסוד עמוקה. פסימית השקפת־עולם מתבטאת זה במערכון
כאן... עושים אנו ׳מה :ו־ב א הצעירים, הפליטים בפי יפה מנוסחת במערה
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חושבים ששם ייתכן, אם אתה.., מבין ייתכן... אס הזאת- המלאכה כל למי
(.420 עט׳ ב׳ גליונות יוסף׳ ).מערת ז׳ אחרת
שאיבדה חברה זוהי ייאוש. אווירת שוררת יודפת במערת הפליטים בחיי

סף על נמצאים הם ההיסטוריה. את המנהיג עליון בכוח אמונתה את
תופסת מקומה שאת המדינית׳ החירות אובדן לנוכח נפשית התמוטטות

עולם מבטאת במערכון׳ מרכזי מקום התופסת האשה, המינית. החירות
האמונה ואת המדינית החירות את האירוטית החוויה מחליפה שבו זה׳

זה זרם עוד פעם בי יד כי חפצתי: זאת רק ׳אני הבאים: בדברים הדתית
רק בו׳ ואשר פלא... אלא ואינו — תקראו שם לו אשר אנוש״♦ מגוף הבא

(.407 עמ׳ )שם׳ אלוהים* מפלא משהו התנחומים... מכוס משהו עוד צפון בו,
ההדחקה, האדם: על ׳הדורות׳ שכפו היצרים דיכוי נגד היא ההתקדמות

מצב־בראשית אל לשוב מגמה מתוך למרד גורמת וההיסטוריה׳ החברה שכפו
מדבר׳ ליעגי או נדמה לצבאים חיה׳ ונהיה נא ׳נשובה < טרום־היסטורי

אל גוף זה... פלאים ממגע און׳ של זה מרהט יותר׳ נדע לא אשר לנמרים...
)שם׳ ׳ וכו׳ ראשית מאדמת יעלה כאד אשר רחש... חוש... אל חוש גוף.;.

(.409 עמ׳
האחדות את ומחזיר הטיוס־אנושי, המקור אל האדם שב הסכסואלית בחוויה

מכריז׳ ד׳ צעיר פליט ההיסטורית. ההוויה על־ידי שנהרסה הביג־אנושית
:שנתערערה העולם שלימות את ולהחזיר מבידודו אותו לגאול עשויה שהאשה

כוכבו אל כוכב קושר אתה הרי תבל... בונה אתה הרי תתן... אותה לי ׳אם
(.410 עט׳ )שם, שנתפרד...׳

הפליטים המוני את מביאות חדשה לאחדות והערגה והמוות השקיעה תאוות
את תחילה מציג יוסף ועוד(. 418 עם׳ )שם, אורגיאסטית התפרצות לידי

אך במערה, עיניו לנגד המתגלה המינית למערבולת כערך־שכנגד המקדש
לא תבינו לא ׳ואם מכריז: ויוסף וזמן מקום של המחיצות נהרסות לבסוף

(.412 עט׳ )שם, בתוכנו׳ פה ניצב המקדש אחים, המקדש, :באר אדע
שנותרה האחת הנחמה באש. העולה המקדש את יוסף חוזה אפוקאליפטי בחזון
המתנהל בדו־שיח הבינ־אנושי. היחס היא: האפוקאליפטית בהוויה לאדם

הם ואשה גבר שיחסי מתגלה האשה, לבין הפליט בין המחזה סוף לקראת
המין אחדות את מבטאים הם ורק אדמות׳ עלי האחרון האנושי ׳המקדש׳

מישהו צריך אחד... אלא אינם ואת אני אחד. אלא אינם ושם ׳פה :האנושי
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(.431 עם׳ )שם, וכר וחובקה׳( אליו מושכה )הוא לאהוב... לייחד... שידע

שנידונו העניינים מן כמה הנדון. לנושא מאוד מרכזי הוא האחרון המחזה
סמל היא גופה המערה מאוד. מרוכז ביטוי לידי והגיעו בו נתמצו לעיל

שנתייאשה חברה של המיתוס את לייצג המחבר מנסה ובאמצעותה אמהי,
שיבה כעין זוהי היצרי. התוהו־ובוהו אל ממנה ונמלטת ההיסטוריה מן

חוזר כאילו האדם .,המוחלט ה׳אני של טרומי למצב הגדולה׳ האם לחיק
מקווים ,,׳המקור אל זו שיבה שהודחקו. חדשים חיוביים כוחות בעצמו ומגלה

וטרום־ הטרום־תרבותית הראשונית מהותו אל האדם את תחזיר הגיבורים,
הדיאלק את עיצב שלום ש. הביג־אנושיות. המחיצות את ותסיר היסטורית

חיוניים כוחות ופריצת ניהיליזם לאנארכיה, המביאה ההתקוממות של טיקה
הנראים הרסניים, כוחות טראגי באופן במחזותיו מחייב הוא טרום־אנושיים.

תהיה לא שוב שהמסורת חדש, יהודי של לתחייתו האחד כמקור בעיניו
לש. לו נעשה אמצעי ביסטריצקי אצל שהיה מה .,׳החיים לבין בינו כחיץ
התוצאה המסורת. עם החזיתי המפגש הוא בעיניו שחשוב מה מטרה. שלום

צלילה או תחייה המאשרת מהפכנית התמודדות להיות עשויה זה עימות של
המבנה לערעור הביא זה בנושא הקיצוני הטיפול האני. בתהומות שלמה

קיצונית. אכספרסיוניסטית ולדרך הדראמאטי

התחיה" בתקופת ההיסטורי העברי "המחזה המסה מתוך

תשכ״ו—תשכ״ה ו,—ה מאסף
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