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-2003בשעונתימחקובמהלךעלהזהחיברושללנתיבתוהרעיון

חקועלמשותףפרקנתיבתלרגלבלקין,אהובהפוופ'עמיתתי,עם

 The Oxford Handbook of Jewish.1לספווהישראליהיהודיהתיאטוון

Studies העתשהגיעההנותרת,שלהפתיחמלשוןכנרמזלי,היהנראה

התיאטווןחקושלנמעטמונוהבלתיהתחוםעלארומעטלשפוך

בתוךנפשחשבוןלעווןהעתשהגיעהסברוהייתיבבדבדבאוץ.

חדשנייםניווניםשבהתווייתהסיכוייםלגביעצמוהביקורתיהשדה

באותההממשייםהסינוניםלגביגםנמוהתיאטוונית,ולעשייהלהגות

ביןהשבעים,שנותמאזוהמתמשך,המתעצםבנתקמזההשאנימידה

ובניינהמניינהעיקרלביןהישראליהתיאטווןבחקרבולטיםערוצים

זאתבאוץ.המתנהלתוהממוסדתהמרכזיתהתיאטווניתהפעילותשל

ועלמזה,זההדדיתלהיזוןלהלנהאמוריםשהםלעובדהמוחלטבניגוד

שלדיוקנןבעיצובוחוקריםרוחאנשישמילאוהחשובהתפקידאף

בשחרוהאסתטיתהאמפיריתהמציאותמוסכמתושלהמקומיתהבמה

העברי.התיאטווןשלימיו

גםאלאלמחקו,רקלאהישראליםהתיאטווןחוקרישלאחריותם

לנוכחגםגדלההצופיםשלהתרבותיולפרופיללהתקבלותלעשייה,

נטולאך"היפר-אקטיבי",אמנםהואהישראלישהתיאטווןבנךההכרה

הצורךבשלאםביןוזיכרון.(ופלקטיביות)עצמיותוביקרותבחינה

המדיניתבכרונולוגיההקיצוניותהתהפוכותבשלאםוביןלשור,ד

לתדריוהמנווןהעכשוויאתקרובותלעתיםמבנוהואשלנו,והחברתית

מהפניועלדעתנותעלידוענותהמעדיף 2מובלע,צופהשלהקליטה

הממסדאפואנוטהממילאגבוהה".נ"תובותבהכללהלהגדירשניתן

1 . Ahuva Belkin & Gad 

," Kaynar, "Jewish Theatre 

Martin Goodman (ed.), The 

ook of Jewi.1·h /נjrJrd Hand .זO 

Studie.1', Oxford University 

870-910 . Press, 2002, pp 

See, e.g" Gad Kaynar, .2 

"Audience and Response

Programmi ng Research 

and the Methodology ot' 

the Implied Spectator", 

Gtinther Berghaus (ed.), New 

Approac·hes to Theatre Studie.1 

and Performanc·e Analysis, 

Ttibingen: Max Niemeyer, 

2001, pp. 159-173 
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החשיבותאתרואהאניבכך . 3

הסיפי'התחוםשבטיפוחהמרובה

הררמטורגיהשלמחקרית,מבחינה

ההפקרבשטחהמצויהיישומית,

העשייהלביןהעיוןשבין

לענייןלמשל,וראו,התיאטרונית.

 Gad Kaynar, "Appliedזה:

Dramaturgy: The Conception 

behind the Conception'', Nurit 

Yaari (ed.), On lnterpretation 

in the Arts·: lnterdisc·iplinary 

Studies· in Honor of Mosl1e 

: Lazar, Tel Aviv University 

. Assaph Book Series, 2000, pp 

221-242 

"המלט",שקספיר,ויליאם . 4

שלונסקי,אברהםמאנגלית:

פועליםספרית ',בכרךמחזות,

 , 1961תל-אביבהמאוחר'והקיבוץ

 .)ק"גשלי,(ההדגשות 266עמ'

הןכלומר:"מופעי", . 5

שםפרפודמטיבי'והןתיאטרוני

היתר:ביןשמשמעותו,תואר

שאינןהנסייניותההצגותמתחום

 .מילולימבוססות-טקסט

"קונפורמיות".בהוראת . 6

בדרךנעשה,זהמחקר . 7

באורחשיירשחלקםבכליםכלל'

כיאםהתיאטרון'לתורתמסורתי

היסטוריים,(כתבחיניםלהרקלא

וכרומה),רטורייםמונוגרפיים,

מתחומי-ירעשאולחלקם

מגדריים,(קריטריוניםאחרים

פסיכואנליטיים,אנתרופולוגיים,

כריפותחוחלקםונו')נרטיביים

(כליםבין-תחומיתגישהלשרת

פסיכוררמתייםסוציו-תיאטרוניים,

וכרומה).

חוץ-להכחישאותיות,ובהיפוךשלו,מסורתואתלהשכיחהתיאטרוני

היצירהמורשתאת-הפולקלוריסטית-פופוליסטיתברמהמאשר

נוסףאותיותובהיפוךכאן,שהתהוותה"הקלאסית"הלאומית-המקומית

הקלאסיקהאגףעלהקיבוציהזיכרוןשלארכיונומאורותאתלהחשיך-

המאהשלהשישיםלשנותעדביותרמפותחשהיהשבו,האוניברסלית

מספרשניםלפניכשנתקלתיהתחדדהזולבעיהמודעותיהעשרים.

שכדיבארצה,התיאטראותעלהגרמניתהתקשורתשלבהתקפות-מחץ

התיאטראותשלמזונופלתשאינה-הכלכליתמצוקתםעםלהתמודד

ערבינסלחבלתיובפופוליזםבושהשמץבלימארגניםהם-בישראל

ושארהבלקלייסט,ניננו,שילד,גתה,מחזותליצלן,רחמנאשל,קריאה

 ...קלאסייםאיכותיוצרי

מצפוןלשמשרקלאהחובהאפואמוטלתהישראלים,החוקריםעלינו,

הרפרטוארייםחסכיועללקונןרקולאהישראליהתיאטרוןשלומצפן

ההכוונהעל-ידיכן,עליתרהחי.זיכרונולשמשגםאלא-והאמנותיים

כאקטלתפקד-נשכחותדרמתיותולתרבויותזנוחיםפעילותלתחומי

נממשבכך 3מחודש.בימתיקיוםזהסמלילהוןשיעניקרה-גנרטיבי

ניסוחוברוחבזיכרון,המיוצגעבר,לביןהווהביןמפרההכלאהאותה

עלנתאבלכיבתבונות"ואנו,המלט:במחזהקלאודיוסשלהפרדוקסלי

 4נזכור".עודעצמנוגםהלא /מת,

* 

היבטיםעלראשוניותוהארותהערותמספרלהציגבכוונתיזהבמאמר

העשייהבחקרבעיקרבארץ, 5הדרמתי-מופעיהמחקרבתולדותנבחרים

החלותתחוםלעתי.דמסתמנותמגמותעלולהצביעהמקוריים,והיצירה

בעברהקרוב.ובעברהרחוקבעברקטביםשניביןמשתרעהדבריםשל

מדויקובלתיאנכרוניסטיבמבטשמצטייר,במההמדובר-הרחוק

שלהעבריתבביקורתהסוציו-אסתטית 6הפשרנותכקוטבלאחור,

לאששמתפקידהזההיההשאר,ביןהקודמת;במאההשלושיםשנות

מתודולוגיקונסנסוסבהכרחשאינה-רעיונית-לאומיתמעין-הסכמה

ושעבודבמרכזהאידאולוגייםהשיקוליםהצבתתוך-החוקריםשל

הקרובלעבראשראלה.לשיקולים(המדיומליות)הממצעיותהתובנות

בסוףהעבריהתיאטרוןחקרשלהקוטבהואענייננו-להווההפולש

אתהבודקהמופעי-תיאוריהדגשהואהבולטשמאפיינוהשני,האלף

מחדשגיוסוהואזהשניקוטבשלמסממניואחדהמדיום.גבולות

היבטיםעדכנייםבכליםהבוחןהמקצועי,התיאטרוניהמחקרשל

לצורכיפרוקמיקס,חלל,משחק,סצנוגרפיה,בימוי,כמובעב,רשהוזנחו

אחתלאמתמקדזהמחקרהיולית.דציוניתגישהאותהשלבדק-בית

הפוליטיותובהשלכותבהשתמעויותבמשמעויות,"חתרנית"התמקדות

שלוהתוצריםהיצירההעשייה,המבנה,שלהצורנייםהסממניםשל
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המחויבותהבלטתתוךזאת,הישראליים.המופעאמנותושלהתיאטרון

והתוצר.היוצרשלגםכמוהחוקר,שלהמוסרית

וליעדיםלמיסודלמבנה,בהתייחסות-עלהסקירהאתאתחיל

לניתוחאעבורמכןולאחרבארץ,העבריהתיאטרוןחקרשלהכוללים

המהותיתהנושאית,בהתפתחותוצמתיםשהיוודגמיים,פרסומים

דרכיםכפרשותאותיגםושישמשוהתיאטרוןחקרשלוהמתודולוגית

זהבכיווןהמחקריתהפעילותומשתקפתמתנקזתשבהןוכפריזמות

במידהשזכובפרסומי-אברקאתמקדהיריעה,רוחבבשלאחר.או

גרדא.העברי-ישראליהתיאטרוןשעניינוובמחקר"קנוניזציה",של

והיאוממצה,מקיףניתוחבגדראיננהסקירתיאלה,בהקשריםגםאך

מנקודתובחינתןהעברי-ישראליבמחקרמגמות-האבבציוןמסתפקת

בזו.זומפולשותשהןלכךמודעותמתוךזאתועםכרונולוגית,ראות

ככלאימנעמגמות-אב,שלהציפור""ממעוףהאבחוןאגבועוד:זאת

הרלוונטיים,החוקריםכלשלוה~ל~הלאה ?Jהמהטקסונומיההאפשר

לשמותגםממילאמתקשריםעבודותיהםניתוחאגבשיוזכרוושמות

נוספים.

האידאולוגית-דידקטיתהגישהטווס-המדינה:עיוו

היהודיבתיאטרוןעיוניםשפיל:הפורים-כלקיןאהובהשלהמרתקספרrו

אתהכלל,עלהמעידהכללמןהיוצאבאמצעותומאשש,חוזר sהעממי,

-תיאטרוניתפעילותשלהיעדרהבדברוהמוכריםהידועיםהטיעונים
היהודיותהקהילותשלהתרבותמחיי-תיאטרונימחקרגםובדיעבד

היהדותשלהמושרשותבהסתייגויותהתודעתיהשביאירופה.בגלות

פרפורמטיביתמורשתשלתשתיתהיעדרכןוכמו 9התיאטרוןכלפי

החדש""היהודיטיפוסשלומכונניוחוגיועלגםפסחולאארוכה,

אקדמימחקרנערךשלאכמעטכ,ךעקבהלאומית.התחייהבתקופת

התקופהבכלהעולמי,אוהעבריהיהודי,התיאטרוןעלומקיףשיטתי

בתחוםהערההבימתיתהפעילותחרףהמדינה,להקמתשקדמה

העבריתהבמהשלהמואצתוהתפתחותהבתפוצותהאידישתיאטרון

שהתנהלואקדמי-פופולרי,אופיבעלידיוניםולמוסדותיה.לסוגותיה

מסונףוהיהן-933בשנוסדבמה,העתכתבשלדפיומעלבעיקר

הרעיוניים-לשונייםלתפקודיםבעיקרעצמםהגבילו 10ל"הבימה",

התחייהמפעלשלהתרבותקומיסריעל-ידיהתיאטרוןעלשהוטלו

יחסילנושאבעיקרהוגבלהשהעמידוהמחקריתוהשאלההציוני,

הציונית,התחייהבתרבותהתנ"ךשלמרכזיותובשלוהדרמה.המקרא

נרחבתלהתייחסותאותיהמחייבתמיוחדת,חשיבותזהלנושאנודעה

אלה,בדיוניםוהפרדוקסליהמענייןהפןאחרים.לנושאיםמאשריותר

לשנותועדהשלושיםשנותממחציתארוכותבאתנחתאותשנמשכו

כלליתהספרותית-פילוסופיתהאוריינטציהשחרףהואהשישים,

יי>
ו-

~ 
ו-

הפור'םבלק'ן,אהובה . 8

היהודיבת'אטרוןעיונ'םשפ'ל:

'רושל'םב'אל'ק,מוסרהעממי,

2002 . 

ה'ח'רההמשמעות'תההשגה . 9

מושרשתתזהגב'לל'המוכרת

שלהחושב'במאמרומופ'עהזו,

"ת'או-תורון"פרומןמנחםהרב

עמ' ,] 2000]מארס 1(ת'אטרון

הרבהמשל,רוךעל .) 86-80

מןרא'ותסמךעלטוען'פרומן

המשחקהאדםדווקאכ'המקורות,

 ."ם'ה-א'צלםבו"ש'תגלהזכה

שלהרוחנ'ותה'אלרעתו,זאת,

הת'אטרון.

אופ'בודבקכךבשל . 10

ש'הפוךבמקוםשטח',תועמלנ'

בונהפנ'מ'תלכ'קורתלמנוף

ההמבורגיתהדרמטורג'הבנוסח

לס'נג.של
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התיאטדון"דרכיביאליק,ח"נ . 11

עמ'(תדצ"ג),ב' ',אבמההעברי",

 '.ג

בבמות,מקטר'םלו,ישמעון . 12

עמ' , 1992תל-אביבאוד-עם,

45-21 . Shimon Levy, The Bible 

as Theatre, Sussex Academic 

. Press, Brighton 2000, pp 

145-253 

על"פרקיםסגל'ישראל . 13

במההעברית",האמנותמקוריות

 . 33-24עמ'(תדצ"ו),-ט nא;

 ,)א"שת(ו' ',אל"א,במה . 14

 . 3עמ'

"התנ"ךאלדד-שייב,ישראל . 15

תשכ"א(ניסן ) 61 ( 8במהכדרמה",

 . 14-9עמ' ,) 1961מארס-

"איובקורצווייל'ברוך . 16

התנ"כית",הטרגדיהואפשרויות

שוקן,ה'הדרת,ערב'עלבמאבק

 . 25-3עמ'תש"ל,ירושלים

"עלצופדפיין'אליעזר . 17

י"ג ,'גבמההתנ"כית",הדרמה

 . 45עמ' ,) T(תרצ"

נאד-אפלטוניתסצנוגרפית,מודעותניכרתולתיאטרון,לדרמהבזיקה

השמרנייםהמתנגדיםאצלגםניכרתזאתמודעותהמתדיינים.בטיעוני

דרמתיות-תיאטרוניותמתכונותשלמציאותןעלהחולקיםביותר,

ספר-הספריםחומריעיבודשלוהלגיטימיותהאפשרותעלארבמקרא,

גםשוללתזנןהמתנגדיםעמדתהאפלטונית,הגישהברוחלתיאטרון.

ההכרהסמךעלדווקאוזאתהמקודש,לקנוןהתיאטררןביןהזיקהאת

דרמתית-שמודעותייפלאלאהבמה.אמנותשלבאפקטיביות-היתר

התיאטררן,אמנותשלמובהקיםסנגוריםמדברינפקדהלאתיאטררנית

סיפורישרובמאחרלטענתו,ביאליק.ח"נ"הבימה",שלפטרונהכמו

מזעריתהתערבותתוךודיאלוגים,שיחרתשלבמתכונתמעוצביםהתנ"ך

מתעכב(ביאליקלדרמהברורים"עקבות"בתנ"ךאפואישהמחבר,של

ביאליקמוצאהדבריםומטבעהשירים),ושיראיובספריעלבמיוחד

הימיםברברתיזכואלההשקפות 11הנביאים.בחזיונותחיזיוןשליסודות

 12לרי.שמעוןשלבספריולמשלהעברי,במחקראפיסטמולוגילביסוס

סגל,ישראלהמבקרהואלבמההמקראשביןבזיקהנוסףמובהקמצדד

ולאוהחזירניים-ראורתניים,הצדדיםאתמביאליקיותרעודהמדגיש

הארכאולוגי,המחקרומןהמקראמןהמשתמעיםהדרמתיים,דווקא

המשוררכמוהו 13טרטלי.כתיאטרוןהנביאיםעבודתאבחוןדוגמת

ולמעשהדרמתי",ביסודו"התנ"ךכיחד-משמעיתשטועןפיכמן,יעקב

לאגם 14הדרמתית".הספרותאלשיבהבעצםהייתההתנ"ךאל"השיבה

ישראלהפילוסוףכדוגמתכתיאטררן,התנ"ךשללתזהשמתנגדייפלא

בעלכספרבמקראהדרמה""צורתשלקיומהאתישלולאלדד-שייב,

ברהבאההדרמתית"החיים"תפישתלמרותאפית-נרטיבית,מתכונת

ומסייעתנאשמגייסקןךצררייל,ברוךהספרותחוקרגםוכך 1sביטוי,לידי

נמלצות,באו-רומנטיותרמיסטיפיקציותיאספרסכקולאולטימטיבי

כדיהדתית-המיסטית","האישיותאוהתבנית""הרוחהביטוייםכמר

למשל,ייפלא,גםייפלאאולם 16בתנ"ך.טרגדיהשלבקיומהלכפור

מתוךהמקראיהנרטיבשלדרמתי-תיאטרונילעיבודמובהקשמתנגד

[שלצורתםאת]תטשטש ...ר[קדושתם,את]תחלל ... [ש"ההצגהחשש

כמו- /171דררותבמשךהעםבדמיוןשהצטיירהכפיהתנ"ך],גיבורי

עלהנחרצתהשליליתביקורתובניסוחלנומגלהצופרפיין,אליעזר

הואכמהעדו' 929ב"הבימה",זיקיאלכסנדרשלבבימויודודכתר

יורדהואשכןההצגה,שלהחוץ-דרמתיים,התיאטרוניים,לערכיהער

לגנותם.כדיוהעיצובהמיזאנסצנההמשחק,תיאורשללדקויות

 , Theaterwissenschaftה-התיאטרון","מדעשלפריחתוראשיתימיהימים

פרידריך-וילהלםבאוניברסיטתחרמןמקטשלבהרצאותיושחוותומדע

אתלגבש~ה ,7בעתבאותהדינגוהרגושלובניסיונותיוו-900בבברלין

מבצעהספרותמדעהבימוי.ושלהדרמטורגיהשלהעיוניותהתפיסות

 23ערדחולפותולכןזר,מגמהכנגדביותרעקשנייםבלימהניסיונות

ריינהרדטומקטיסברכליאופולדתיאטרוןאנשישלשבלחצםעדשנים
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בברלין,הומבולדטאוניברסיטתשלידהתיאטרון"למדע"המכוןנפתח

הותירואלוהתפתחויותאם.ספק-1929בבקלן,דומהמוסדובעקבותיו

האוניברסיטהשלההומניסטייםמלומדיהשלבמחקריהםעמוקחותם

קורצווייל,קורצווייל.וברוךהלקיןשמעוןשיומן,י'סדן,כדבהעברית

ואורחבורגניחייםאורחשל"משמעותם-שלוהביכוריםבמחקרלמשל,

שליתרונותיהעלמתפלמס- /181גיתהשלוביצירתובחייואמנותיחיים

אךהסינתטית,המתודולוגיהלעומתהאנליטית-פסיכולוגיסטיתהשיטה

של-עתבאותהכברהידוע-קיומהאפשרותאתבדעתומעלהאינו

מובהקתיאטרונימחזהלניתוחרב-חושיתסינסתטית,מתודולוגיה

הרגישההתיאטרוניתמההבחנהאולי,להבדיל,זאתלמשל.פאוסט,כמו

הצגתהעל 1945מפברוארהביקורתכמוגולדברג,לאהשלבביקורותיה

יסודפתיחתכנראה,"המשמשת,המערכונים","להקתשלהראשונה

שלהעירוניהתיאטרוןשלשמומקורלכם(הריקטן"קאמרילתיאטרון
תל-אביב!):

אושנייםמעטים,אנשיםנרמזת,צנועה,תפאורהקטנה,במהעל

מרביםואינםובשטף,צלולהבדיקציהעבריתמדבריםשלושה,

שלבאווירהעצמךאתחשאתהומייןצורך'ללארחבותבתנועות

עללוותראותךהמבריחיםדבריםשניטוב,רצוןושלטעםטוב

 19מלכתחילה."אהדהבלבךומעורריםקפדניתחומרה

..: 
r-

~ 
~ 

"משמעותםקורצווייל'ברוך . 18

חייםואורחבורגנ'חייםאורחשל

ג•תהשלוב•צ•רתובחייואמנות•

הדרמה ,"'אחלק'פאוסט;לפ•

ומסה,מחקרפרק'פ'ת: lהא'ר

רמת-גןבר-א•לן,אונ•ברס•טת

 . 109-9עמ' , 1979

(פברוארמשמרגולדברג,לאה . 19

1945 (. 

מאודהיאהצגהשלהתיאטרונייםלהיבטיהזומופגנתהתייחסות

עלהדיוניםאזנשאוכללבדרךהתקופה.שלבהקשרהדופןיוצאת

להצגותהתייחסויותלרבות-עולמייםאועברייםתיאטרוןאודרמה

בעקבותל"הבימה"שנערךבמשפטשעלוהטיעוניםכמוקונקרטיות,

דגשעםאתנוגרפי,פילוסופי,ספרותי,אופי-יסברשלמוונציההסוחר

פרוצה,השפל:הסוגמןאשההזהבמחזהמציג"סטרינדברגחזק:דידקטי

המורליסטית,בביקורתוסילמןק"לכותב-שקרנית"זייפניתגנבת,

 ; 1926בשנתהאמנותי""התיאטרוןשלנושיםעללתקופה,הטיפוסית

הזה?התיאטרוןמאיתנורוצהמהארץ-ישראל?בשבילמחזהזה"האם

הזאתוהתועבההזוהמהכלאתצריכיםאיננואיתר?לנומשותףמה

הת'אטרוןקוחנסק',מנדל . 20בעצםמהאוהקונספציה,עלמילהאף 20נולדה".עתהשזהבמתנועל

ונ•קולסון,ויירנפלדהעבר',הבמה.עלהתרחש

 . 87עמ' , 1974'רושל•ם

תיעודוהיעדרמסודרתיאורי-איכותנימחקרהיעדרשלזהמצב

בחיתוליההעבריתהבמהשלתיאטרוניתראותנקודתובעלמיומן

רפרטואראמנותית,מדיניותומבנים'מבנההתפתחות,כמו(בנושאים

ספרילשפעמוגזמיםומשמעותסגולימשקלמקנהמימושו),ואופני

עיתונאישלהמפוקפקתהמהימנותובעליהאימפרסיוניסטייםהזיכרונות

אחתעלחנוך.וגרשוןגורישראלכמומוטים,אךחשובים,תיאטרון

"הבימה",ותיקישלהזיכרונותספרילגביהדבריםנכוניםוכמהכמה
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259-267 

רהתיאטדארתהחובביםלהקותשלרכן"המטאטא","הקומקום", ,"לה'א"

חוקרישללרשימותיהםשכןכלולאלהן,שקדמולמחצההמקצועיים

ארמצוא,לעתתיאטדרןמבקדיששימשווהמשודדיםהסרפדיםהספרות,

האירוניהפרק(למשלהעבריבתיאטדרןשעבדוזדיםויוצריםבמאיםשל

זהבתיאטדרןשבייםגאת'די,טייווןשלזיכרונותיובספר"הבימה"על

 .)-1947בהמלךאדיפוסאת
זרפולקלוריסטיתהיסטוריהשלכברדה 21

ידעעלהמתבססמוסמך,למחקרתחליףאיננההיאאךמונח,במקומר

והשוואתי.יחידניוכמרתי,איכרתי

עצמאיכחחוסהדרמתיהמחקר

החמישיםבשנותלפרסםשהחלוהחוקריםשלהשניהדודבקרב

שגדלוכאלהארהקודם,העידןבנישלתלמידיהם-והשישים

דרמתימחקרהתחלתשלמגמהמסתמנתכבד-בחר"לוהתחנכו

עדייןאךספרותית,כסוגההדרמהשללייחודההמודעעצמאי,כתחום

בשלביבב,דבדבימתי.בביצועהתממשותהאתבהכרחמתנהאינו

ל"טיהרדהכוונהניכרתזה,דודמבניחלקשלהמוקדמיםהפעילות

כמטאפרדהורכיביההבמהאמנותמשעבודהתיאטדרןמדעשלהשרץ"

פסיכולוגיה,סוציולוגיה,(כגרןאחדיםידעתחומילהבנתהדמנריטית

אחדחלקאתם.התיאטדרןשלהגומליןיחסיולאבחוןהמדינה)מדע

-למחקרראוימושאבתיאטדרןמלכתחילהדואההשניהדודמבני
ולאסופית,כתכליתעצמה,מכוחמוצדקשקיומהאוטונומית,כאמנות

אחרת.לדיסציפלינהעזרככלי

חייםדפ,כאודימוביליםאקדמאיםהיתד,ביןכוללים,זהדודבני

שק,דגרשוןאדוניםלחייםוייבדלולברכה,זכרםזקס,ואדיהשוהם

יוסףפיינגרל,דבן-עמידרזיק,אליגילולה,דבררהלזד,משהמירון,דן

סוציולוגיות,ארספרותיותמאסכולותהואהאקדמימוצאםרעו.דמלמן

תיאטדרןו/ארדרמההואוהממוקדהמלאארהחלקיהתעניינותםמושא

כליעלמושתתתדובםשלהאסתטיתוהגישהעבריים-ישראליים,

מאריכיםאלהניתוחכליסטרוקטורליסטיים.ארפורמליסטייםניתוח

קיימבדידג',אסכולתפרנקפורט,כאסכולתגישרתשלתפיסותיהןעל-ידי

והצרפתיים,הגרמנייםהצ'כיים,רהסמירטיקההסטרוקטורליזם

וציר-הסהמחקרהקלאסיקה,לימודיהאנגלר-סקסי'הניר-קדיטיסיזם

שלכזרזזהדודשלבחשיבותוההנדהכלעםאולםרעוד.תיאטדרני

אכילסעקבבולטעדייןרבתיאטדרן,בדרמההדיסציפלינדיהמחקר

נחיתותמהרגשתאוליהיונקתהאדישות,דאז:הישראליהמחקרשל

והעברין,ייהרדיהתיאטדרןשלבהיסטוריוגרפיההחיונילצורךמסוימת,

לענותעצמואתהמכבדלחוקריאהשלאכענייןהבוד,דהיוצרובחקר

סרבלאינושהטבעומאחדסדורה.תאורטיתמשנהמהצגתרהנחףתבר

לא-מונוגרפיותשלהשוטפתוהיצירההתיעודתפקידהואצלךיק,
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תרבותלענייניפובליציסטיםעל-הטהורהמחקרשלבטובתותמיד

אמתייםאורייניםעללהבדיל,או,רכילאיים,תיאטרוןטוריבעליועל

בועזנתן,משהבשן,רפאלקיסרי,אוריקוחנסקי,מנדלאוה,דכמיכאל

ואחרים.בר-קדמאעמנואלעבורן,

החיאטווןלימווישלהאקומיזציה

וכמושאעצמאיכמדיוםלתיאטרוןשהוענקהלגושפנקההחיההתסמונת

בטריטוריהתופעהאוכסוגהאידאולוגי,כסוכןרק(ולאייחודיהתייחסות

פתיחתםהיאשלהם)האקדמיבשיחכעזראואחרים,ידעתחומישל

וארכיוניםומכללתייםסמינריונייםאוניברסיטאיים,חוגיםשלהמודרגת

החוגהיאכרונולוגית,מבחינההבכורה,האקדמיתהמחלקה 22לתיאטרון.

"המרכזובמסגרתו ,-1958בשקםבתל-אביבהרב-תחומיהעיוני-מעשי

אסףהספריםוהוצאתכתב-העתהבמה",אמנויותלתיעודהישראלי

למחצההאקדמיתיאטרוןהרבעוןגםהחוגובהשראת ,)-1986(מ

בדילמהבתל-אביבחדשחוגראשכלמתחבטהיוםעד .)-1998(מ

ללימודיהחוגהתיאטרון,לאמנותהחוגראשהואהאםהזהותית:

נוגדנו-שללמושרשותםראיהאכןלתיאטרון,החוגסתםאוהתיאטרון,

ללימודיהמחלקההיאבתורשנייההבמה.לאמנותהיהודייםהעומק

שקמהבירושליםהעבריתבאוניברסיטהוהסדנתייםהעיונייםהתיאטרון

ואחרוןבמה.הוותיקהעתכתבואתגורארכיוןאתהכוללת '-1970ב

שקםבחיפה,לתיאטרוןוהדו-לאומיהרב-ערוציהחוגהואשעהלפי

ואסתפק . JTDתיאטרוןלמחקריהעתכתבאתומפרסם-1995-6ב

הרבותהגבוההההשכלהמסגרותאתלמנותבליאלה,ובהבחנותבחוגים

לימודיהוראה,מלימודיכחלקתיאטרוןללמודניתןשבהןהנוספות

באלה.וכיוצאתעודה

במוסדותעמיתיהועמיתיו/התל-אביביהחוגראששלהזהותדילמת

בשנייםלפחותהמהדהדתאירוניות,שלבשורהגםמשתקפתהאחרים

והדגשלאקדמיהההשתייכותשביןליחסשנוגעבמהשצוינו,החוגיםמן

עצמהדילמהאותההיישומיים.הלימודיםוביןמכךהנגזרהעיוני-מחקרי

החוג:שלהתוצרמהותלגביהנ"למןהמשתמעתבסוגיהמשתקפתגם

רב-תחומי/ת,תיאטרוןאיש/אשתמורה?אוחוקר/תהוא/היאהאם

לחרושתנוסףמקצועני-מיומןקרבןאופקים?ורחב/תחושב/ת

אותה?מגדירהיההוא)רק(ולאשאזורנוכפיהתיאטרונית,התרבות

ההתמסחרותעלהןהמערער/תאלטרנטיבי/ת,תיאטרוןאיש/אשת

אניבהשדווקאזו,התחבטותהתיאטרון?שפתשלהקיבעוןעלוהן

גםבארץ,בתיאטרוןהאקדמיהעיסוקהתאבנותמפניסגולהרואה

בתל-בייחודהבכיר,ההוראהסגלשלהמקצועיותבנטיותמתבטאת

עיסוקםשלשמרכז-הכובדכאלההקיבוצים:וסמינרחיפהאביב,

הדומיננטיתהאקדמיתשפעילותםוכאלהטהור,הוראתי-מחקריהוא

יי>
ו-

~ 
r-

מגמות-200כובעקבותיהם . 22

ומוגברות,רגילותלתיאטרון

ייחודית,לימודיםתכניתבעלות

 .התיכונייםהספרבבתי
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שאיןמעניינתשאלה . 23 ו
 ן::::

היאכאן,בהלדוןכאפשרותנו ~

דאותםנקודתמושפעתכיצד ~
::t:: 
c: התיאטדוןבתחוםהמחקרית

לתחוםהסימביוטיתמזיקתם .::;
::!:. 
::t:: ?האחר

c: 
י=
 .::;י=
ןי-

 23נרסףאקדמילתחוםמחריביםהירתםבצדהתיאטררן,בתחוםהיא

רעוד.מעצביםשחקנים,במאים,נדרמטררגים,המשנילעיסוקםאר

לביןלאקדמיה,זמנםכלאתהמקדישיםהחוקרים,ביןשהפערנדמה

הבדלמאשריותרהואמעשי,עיסוקהואבתיאטררןשעיסוקםמי

מקצועיות,פילוסופיותביןהבדלכאןישלביגמיה.מונוגמיהביןסתמי

גםמעמיקיםוהתייחסותעירןמצריךזהנושאשרנות.מחקריות,רגם

רשמיתעדייומרנניםאינםהאקדמייםמוסדותינושהריאחר,בהקשר

הואשלהלנהלתיאטררן,העירניהמורהשלהמעשיניסיונואתלקבל

מןניזונהשהעשייהבה-במידה-המחקרשלוהמימושהיישום

שרועדותבנךמתבטאתזראחרונהבעיהלקידומו.כתבחין-הלימוד

המורהשלמקצועייםהישגיםלהחשיבכלל,בדרךממאנות,המינויים

חלה,שאינהמגבלהנ"פרסרמים",התיאטררניתהעשייהבתחום

מןברור,ניאףלמוזיקה,הספרבביתמרצהשלקידומועללמשל,

וזיקתןעדננרתןתקפותן,עלחיוביתהשפעההמעשישלניסיוןהסתם,

העירני.המורההבחנותשלהתיאטררניתלמציאות

* 

המבדילותהמיםמפרשותאחתרקהיאועשייהעירןביןהשסעת

גרדאאוניברסיטהאנשיהיושרובםהחוקרים,שלהקודםהדורבין

גםהיתר,ביןששימשו,מירון,ודןמלניןכיעקבדופןיוצאי(למץט

מדורחלקרביןהקאמרי),רבתיאטררןב"הבימה"רפרטואררעדותחברי

מובהקיםמשותפיםמכניםעללהצביעקשההנוכחי.הבכירהחוקרים

והקשריםהמוניטיןאתלהאדירהצליחשהואדרמהאולםזה,דורלבני

החוקריםדורבזנותלוקנההישראליהתיאטררןשחקרהבין-לארמיים

מחקרלמזגהשכילגםלקודמיו,בניגודזה,דורבלבד:זרלאהקודם.

מבניות,גישרת(נמרתואמותומתודותבתיאטררןייחודיאסתטי

בחלקןבין-תחומיותמתודותעםרצפצירניסטירת)סמירטירת,רטוריות,

הפדגוגית,הפולחנית,המגדרית,האנתרופולוגית,הפנומנולוגית,(דוגמת

שוויתרבליזאת,התחום.גבולותאתהרחיבובנךואחרות),הסוציולוגית

וכליםמינוחעל-טרום-המדינהבעידןהתיאטררןחוקרינמרשלא-

לעקרונותמחריביםהחוקרתארכשהחוקרגםאמנרתיים-פרפררמטיביים

להזכירניתןזה(ובהקשרמובהקיםוחברתייםפוליטייםאידאולוגיים,

יהודהלוי,שמערןעוז,כאבימגובשתפוליטיתעמדההמקדמיםחוקרים

לאור).ויצחקפיינגרלדבן-עמימדואלי,

והתמקצעותרה-א·דאולוגיזציהדה-א·ראולוגיזציה,

שלבצמתיםלהתבוננותההיסטוריתמסקירת-העלעתהאעבור

חשיבותבעליבפרסומיםלרובהמתייחדיםבמחקר,והתפתחותמפנה

מכרעת.
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מחקרשלהאריחלקוהתנערותאתציינהישראלמדינתשלהקמתה

רתכליתנייםפונדמנטליסטייםממושכלותוהישראליהעבריהתיאטדרן

רהתיאטדרן.המקראיתהדרמההמקרא,שלהגומליןליחסיבנרגע

המעשייםהלאומייםהיעדיםאתלאנכרוניסטייםהפןזהדרמתימפנה

מימשהשהקוממיותמאחדופרשנותה,העבריתהבמהבפנישהרצנו

לעיבודיםוכגירויכדרמההתנ"ןלמעשה.ארלהלכהאותםוגילמה

שלבמאגדסרגתיתמחלקהלערדדנהבמידההפןאקטואליים,

מחקרשלמושאהמשמשיםתיאטדרנירת,ומתכונותדרמתייםטיפוסים

הובילהתנהלותהוכיורןביותר,מדורגתהייתהזרהתפתחותולימוד.

לבחרןהשבעים,שנותרעדהחמישיםבשנותמוקדמים,מניסיונות

דרמתיים,בדפוסיםמגריסיםאידאולוגייםתכניםשלהתגלמותםאת

'צו•נוהח•בור•םפרט' . 24גישהאל ,) 24רעפדתשוהםשק,דאצלהיתד,(ביןרסרגתייםמבניים

כהמשך.תאולוגית,מקריאההמנותקהאמנותי,הסגנוןאתלהכעיסהמבליטה

התחבולותשלגםכמרהמסוימים,והמחזההמחזאישלהמקרא,של

הננקטותהאסטרטגיות(קדי,נוקטתשהיצירההשונותהקיבדנטירת

יותרמאוחדותבשנים 2sפענרחר).דרכישלוניורטעללשליטהבטקסט

הכרפדנית-לרחמניתהעמדהאתהכתוביםקדושתשל"החילול"הקצין

שניהלוהסמויההתרבותבמלחמתחילונייםומבקריםמחזאיםשל

דתית.כפייהשלרתחיקתייםאינטלקטואלייםחברתיים,ניסיונותנגד

תנ"ן-הדיאלקטיקהכלפיבעמדהשחלהמהפךואיל,ןהתשעיםמשנות

בחברה,הכלליותהפרסט-מרדדנירתהמגמרתעל-ידיאוידתיאטדרן

הפרסט-צירנירתהמגמרתרכןבעולם,ובאקדמיהבאמנותבתרבות,

הסכםוהתפוררותרביןיצחקרצחבעקבותבמיוחדהישראלית,בחברה

בתל-אביב,השנתיהכנספרסומיבקובץלמשל,ניכר,זהאפיוןאוסלו.

 Theatre and-התיאטדרן"לחקרהבינלאומית"האגודהשל ,ו 996

Holy Script . ,המחקר~דרתאתדקכולליםאינםהכנסמאמריאמנם

לוי,שמערןישראלי,עודןעל-ידיונערכונבחרוהםאולםהישראלי,

שלהמפדיטניהחילוניהניכוסאתרשםפההמבליטמפתחעל-פי

לגישותבפרט,הקודש,כתביושלבכלל,והריטואל,הליטורגיקה

לדוגמה:כמרהשונים,הכותביםשלהמחקריות

"The Son of the Dove and the Jewish Waiter" (Y ehuda Moraly )26 

'"Born Losers Comparing Notes' - Bible Quotation and Drama 
Construction in George Tabori's Plays" (Hans-Peter Bayerdoerfer)27 

"The Liturgical Theatre of the Holocaust on the Israeli Stage - Holy 
Scripture, Myth, Ritual" (Gad Kaynar)28 

"Secular Definitions of 'Ritual': The Rocky Horror Phenomenon" (Susan 
Purdie)29 

Cייי
ו-

~ 
ו-

המפורסמתהפתיחה'י"ת . 25

ה"תהרכותשנ•םעורשהרהרה

שלהמפורסםהסמ•נל•המאמר

כמבט"המלךושטרנברגפר'

המספרשלתחבולות•ועלאירונ•:

ושת•ובת-שבערווכסיפור

הפרוזה",שללתיאור•הגרתהפל

מובהקותהשלכותכעלמאמר

הורמת•מכנה-העומקלהבנת

השת"כותולמרותהמקרא,של

(הספרותהספרותחקרלתחום

עמ'תשכ"ח], ' 1968נק•ץ 2 ',א

.(292-263 

Shimon Levy, Theatre .26 

and Holy Sc·ript, Sussex 

Academic Press, Brighton 

1999, pp. 72-81 

lbid., pp. 82-98 .27 

Ibid" pp. 99-110 .28 

Ibid., pp. 171-190 .29 
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העבר'המחזהשקד,גרשון . 30

מוסדהתח'ה,בתקופת ' llהה'סט

 . 19עמ'תש"ל'ירושליםביאליק,

 . 10עמ'שם, . 31

 . 54עמ' . 32

אסתטיקה,פואטיקה,ביןלקונטקסט:מטקסט
ופוליטיקהפרפורמטיביוח

המעברמשמעותאתהתיאטרון,חקרעבורשממצה,המרכזיהחיבור

רבותשניםשהתפרסם(למרותהמדינהלשלבהקדם-מדיניהשלבמן

חוקר-שקדגרשוןפרופ'שלהמכונןספרוהואהמדינה),הקמתאחרי

החוגראשזמן-מהגםשהיההעברית,האוניברסיטהאישהספרות,

ההיסטוריהעבריהמחזהתל-אביב:באוניברסיטתהתיאטרוןלאמנות

גישתועלמצביעהשלושהביוגרפיהשק,ד .) 1970 (התחיהבתקופת

היתרביןהמקראית,הדרמהאתמקטלגהרב-מערכתית,המתודולוגית

יצירותשלתאולוגיתמפני~תהמשוחררתבמחלקההתחייה,תקופתשל

ביסודה,הרומנטיתבמטרה,זאת,היסטוריוסופיות.אוהיסטוריות

כפיהמחזה,שלהבלתי-אמצעיתהרעיונית"המשמעותכיצדלאבחן

ראותוומנקודתהגיבוריםדברישלהמושגיהתוכןמןמשתמעתשהיא

שלההיסטוריתהתודעהאתהשארביןלנומגלה ]".[המחברשל

נתןשוהם,מתיתיהושלהמקראייםהמחזותנבחניםלהלכה 30התקופה".

ומנקודתסינופטיתבראייהואחריםאשמןאהווןסקלר,הריביסטריצקי,

("רוח Zeitgeistה-לחשיפתתרומתםשלהרומנטית-פילוסופיתהראות

בכליםוהתיאטרוניהדרמתיהטקסטלביקורתשזיקתההתקופה"),

אחתובעונהבעתלתארמבקששקדאולםביותר.קלושהתלויי-מדיום

מתחהמבטאוכמבנהתיאטרוניכחיזיוןהסוגשל"אפשרויותיואת

יצירהלכלהמתייחסותכלליות"לאמות-מידההזדקקותתוךדרמתי"

 31וכדומה".מורכבותאחדות,עוצמת,כגון:אמנותית

הנגזרותהיסטוריוסופיותתזותבעלעיוני-אנליטיחיבורשלזוהכלאה

כטקסטדרמהלנתחהיסוסעםגיסא,מחדהמבדק,ממושאכביכול

שנותעדהדו-ערכי,ליחסאופייניתגיסא,מאידךבכוח,תיאטרוני

הבולטיםובמיוחדשונים,חוקריםמצדורתיעהמשיכהשלהשבעים,

שלזהחיבורועבריים.במחזותויישומוהתיאטרוןמדעכלפישבהם,

החזיוניתההשאהשעצמתמחזותשללקנוניזציהתורםבכדישלאשק,ד

יצירתוגםכמו-הרב-רובדיתהפיוטיתללשונםבעיקרמוגבלתשלהם

 ) 1992 (והמחזההסיפורביסודותפרקיםומחזות:סיפוריםעליותרהמאוחרת

זהמעיןמהלךזו.דו-ערכיותעלהמעידיםטיעוניםבמהלכימשופע-

היסטוריוסופיותמהשקפותהראות:נקודתשלהמדורגבצמצוםמתבטא

העוסקתשוהםמתתיהושלהתמטיקהלמשל,אודות,עלכלליות

גאולהשלבשורהכנושאישראלעםשלהרוחניתסגולתובשני~ת

דרמתיות-לתבניותההתייחסותדרךמזה;שלילתהושלמזהמשיחית

צורשבמחזהסדן),דב(בעקבותההבחנהדוגמתקונפליקטים,רוויות

יותרהאנטגוניסטאחיקרמפיישראלרוחעליודעים"אנווירושלים

רוחהמחזות;בכלתופסתזוהבחנהעצמו.הפרוטגוניסטמפימאשר

הגיבוריםשלמעולמםמאשרהמתנגדיםמדברייותרמשתמעתישראל

הננחתשלרב-חושייםתיאוריםועד 3Zהעלילה";בגוףאותההמייצגים
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נדמתנותרתהיאשקדאצלאםגםוזאת,וחיונית.מוחשיתבימתית

המוסדבערכיהכופרתרומנטיתדמותאלאאינו[ביריחו]"ענןהמלל:

מתגליםרחבשלוקסמיהרחב,שלבדמותהלוקוסמתידיחוהמקובל,

מושכה"אינושענןכשםממשגופה",שלהמצודדבבשר-ודםבעיקרלו

שם. . 33 33ובאוניו".הנאהבגופואלאהנעלהבדוחו

ההתלבטותממועקתכלילמתנתקשק,דשלדודובןז"ל,שוהםחיים

שהיאהבחנהכלמטשטשהואלתיאטדון.וזיקתוהתנ"ךקדושתבין

הפרשנויותלביןמקראי,השראתןשמקודדרמתיות,אלגוריותבין

האקטואלית.המציאותמןהיונקיםלמחזותשלוהפואטיות-מונוגרפיות

שהואכפיוסביבתו,עולמולביןהמחזאישביןב"עימותמעונייןשוהם

בשלבשאכנהלמהזודרמתיתבמודעות 34המוגמדת".ביצירהמתגלם

שעדייןמודעות-הישראלית"המציאות"מוסכמתבשםבהרבהמאוחד

שוהם-תיאטדוניכפרה-טקסטבמחזהבהכרההצורךדימלווהאינה

העבריתהדרמהשלהגנאולוגיהקשרמןהמחקריתהלבשימתאתמסיט

שלומחוללות-המציאותהדו-סטדיותההדוקות,זיקותיהלעבדלמקרא

מהן.נפרדבלתיחלקהיאשהדרמההישראליות,ולזהותלהוויההדרמה

המבליטהמחקר,בהתפתחותהבאהחשובבצומתמתחדדתזומגמה

המקומית:במחזאותבלב,דהרעיונייםולאהאמנותיים,ההיבטיםאת

מחקרשלחשיבותו .) 1975 (הישראליתהדראמהעפרתגדעוןשלספדו

המקראהפקעתשלוביתמניההדחייהראשית,מישורים:במספרהיאזה

כשפונה"גםתיאטדונית.לדרמהלגיטימייםגלםחומדישלהתחוםמן

שלו,לאליגודיהכמקודהתנ"ךאלהשישיםשנותשלהישראליהמחזאי

מיתוסיםמספקתהישראליתהמציאות ] ... [מיתוס.אלאהתנ"ךאין

בעיותיהעלחדשה,חברתיתמציאותשלהמיתוסיםביסודם:חדשים

פשוטהזה.העיקריבמיתוסלעיסוקכליאלאאינוהתנ"ךהשונות.

מכלאכזרשלבפרשנותביטוילידיהבאהזו,אגנוסטיתבגישה 35מאוד".

"במציאותהעוסקתפסיכולוגיתראליסטיתכדרמהאלונינסיםמאתהמלך

חייםשלבצלוחונ,ךעפרת 36הצעידה",ישראלמדינתשלהפוליטית

כחלקהישראלית,התיאטדוןבביקורתהדוויזיוניסטיהעידןאתשוהם,

יום-הכיפורים,מלחמתבעקבותהאתית-אסתטיתהאדמה"מ"דעידת

שוהם,שלספדוובצדזו,בדוחשנית,התייחסותו.מושאאתו"מנדמל"

דדךאבןמהווה 37דם)אדם,אדמה,ספדוגם(כמועפרתשלזהספדו

היסטוריתקונטקסטואליהבושישמשוםהןזאת,הישראלית.בביקורת

האינטרפרטציהאתלנתקשאפשרסבור("איניהדרמתיתהיצירהשל

משוםוהן 38 ,)'"וכוהפסיכולוגיהפוליטי,החברתי,מהרקעהיצירהשל

דגמו-שלהראשונההאנליטיתהכרונולוגיהאתמציעיםושוהםשעפרת

למחציתועדהעצמאותממלחמתהעבריתבדרמההעיקריותלסוגותאב

בוחןשהואהמחזותאתמסווגעפרתכן,עליתדהשבעים.שנות

מפלסהואובכךמודרניסטית,עולמיתדרמהשללקטגוריותבתאימות

...: 
r-

~ 
r-

שלהדראמהשוהם,חיים . 34

ומצ'אות(אתגרבארץ''דור

אוד-עם,ה'שראל'ת),בדראמה

 . 10עמ' , 1989 ] 1975 ]תל-אביב

הדראמהעפרת,גדעון . 35

צ'דיקובד-ה'שראל'ת,

הרצליההעברית,האוניברסיטה

 . 17,עמ' 1975

 . 48עמ'שם, . 36

אדם,אדמה,עפרת,גדעון . 37

ופולחןהחלוץמ'תוסדם:

ההת"שבות,במחזותהאדמה

 . 1980תל-אביבצ'דיקובד,

 . 13עמ'שם, . 38
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הצופהתגובת"תיבנות . 40
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בחרשךההרלכ'םלילי",חיזיון

סימןספדימחדות,ראחר'ס:

המאוחד-ספדיקריאה-הקיבוץ

 , 1999תל-אביבתל-אביב,

דד.עמ'

"הואדיאציותטבורי,ג'ודג' . 43

קינד,גדמאנגלית:גולדבדג",של

(עורכים),קינדוגדלוישמעון

אוניברסיטתמחדות,טבור':'ררג'ג

אסף;מחזות,הוצאתתל-אביב:

 . 301-249עמ' , 2004

האינטר-לזיקותיהםמודעותבעליחוקריםשלחדשלדורהדרךאת

לאסתטיקההעברייםוהתיאטרוןהדרמהשלוהסגנוניותטקסטואליות

מחפשיםודראמהתיאטרוןהמאמריםאסופתהבין-לאומיים.ולמחקר

אוריינטציהשלוחדשנימורכביישוםהיא 39שוהםחייםמאתקהל

לושניהיהלאז"ל,רפאורישלמעטחוקר,מצדזוקוסמופוליטית

אירופהבמרכזהרווחותהמחקריותהאסכולותעםהמעמיקהבהיכרותו

הישראליהמחקרשלהצרהההתחפרותמןוחלקחדבמעברובמזרחה.

מאוד(שהיההפורמליסטי-ניו-קריטיסיסטי-פוזיטיביסטיבקיבעון

המחקרשלחדשניותוסמיוטיותרצפציוניסטיותלגישותאנגלו-סקסי)

בשורההישראליהתיאטרוניהמחקראתשוהםמציבהצ'כי-גרמני,

הדרךעלבחיבורווזאתבעולם,הפרפורמטיביהמחקרשלהןהראשונה

והן 40בתיאטרון,הצופהתגובתאתמתכנתהתיאטרוניהטקסטשבה

שוהםשללשיטתו-שבההדרךבניתוחוזאתהדרמטורגי,המחקרשל

התיאטרוןשלהרפרטואראתתכנתהישראלישהצופהלומרניתן-

דיאלוגשלשנים-קהלהעםמשוחחת"'הבימה'(במאמר:הישראלי
 .) /411ומונולוג

שלראשיותיוביןמגשריםותיאטרוןבתנ"ךלוישמעוןשלמחקריו

(מאחרטרום-המדינהשנותשלההיוליהעבריבמחקרזהבנושאהעיסוק

כחומרהתנ"ךשלבמינהוהמיוחדתהמושגבתרוחואתמשמריםשהם

יותר.המאוחרהפרפורמטיביבעיוןהקודשכתבישל"חילונם"לבידגלם),

מקראיים,לסיפוריםמייחסלויששמעוןהחזיוניות-דאיקטיותהתכונות

שלפיהבהיפותזהמעוגנותמגדריות,וגישותבקטחקרבהשראתהיתרביד

לממצעיותן,המ,דעותומבצעות,פועלותנפשותהןהמקראיותהדמויות

גםנכללאלובדמויותתיאטרוניים.היכרתוויבעלתבסביבהפועלותוהן

פגשנו-לוישללתזהכהד-שאכןאלוהים,המקרא,שלהפרוטגוניסט

מזדקןלומןויליכמידכושליםאנתרופומורפייםבגלגוליםלאחרונהבו

לברואיומספקאינומדועהסברואתמחרישרכבתששאוןמזוודה,עם

("הציעי";רוזןשמואליקנוסחטרחןחידונאיכמיןאומטאפיזי,נוחם

מאתבחושךההולכיםבמחזהו"צוצי"),"עוצי" /"הופיעי"-אותשנה

וסדיסט,שוביניסטשלומיאלי,שוקע,במאיאיי,כאדוןולחלופין, 42לוין,

במאילמעשה,שהוא,-גולדברגהיהודיעוזר-הבמאיאתהמתעב

שלהואריאציותהשחורהבמיסטריהבלעדיו,יכולואינו-שלוהצללים

בירושליםתיאטרוןבמתעלהופךהואשבהטבורי,ג'ורג'מאתגולדברג

(קרי,בניואתהרוצחאבשלובהולתוהווהמסודרהנקיעולמואת

 43ובאושוויץ.המצלבהבעמקחמוריה,בהרגולדברג)

שלוהמגמתיתהמגויסתהתפיסהמןההתנתקותשלהתסמונותאחת

באשהואכפיבמחקר,הגוברהפרטיקולריזםהיאהעבריהתיאטרון

בסוגותהעוסקותמתקדמיםלתאריםתלמידיםשלבעבודותביטוילידי

המסכת,הציוני,האקספרסיוניזם-ספציפיותעבריות-ישראליות
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עוסקותמשהןיותר-וכר'הישראליתהאוטוביוגרפיתהמונודרמה

לכןוהמובהקותהמוקדמותהדוגמאותאחתהיסטוריות.במגמות-על

ביניים)(סיכוםבישראלפוליטיתסאטירהוהשליט:החצרליצןהספרהיא

שלהדוקטורעבודתעלהמבוסס 44אלכסנדר,דודד"רמאת 1984-1948

הפרטיקולריזםתל-אביב.באוניברסיטתלתיאטרוןהחוגבמסגרתהמחבר

אוניברסלייםמאפייניםיישומישלהדקדקניתבבחינהמתבטאהספרשל

(בןישראליםכותביםשלרחבמגווןהמייצגותביצירותהסאטירהשל

ולאוואחרים),דושניב,עוזיאל,רוטבליט,לפי,דאלוני,קינן,אמוץ,

הסאטירהכעלייתאידאולוגיתמבחינהוהטעונההצפויהבתבניתדווקא

המציאותאושיותאתהבוחנתלזין,נוסחהשמאלנית,"הדסטרוקטיבית"

הימניתלסאטירהכאנטיתזהחיצונית,מפרספקטיבהכביכולהישראלית

קישון.נוסח"מבפנים",החנפנית,

ואילןהשבעיםמשנותמתגלההסוגתיבמחקראחרותבדוגמאות

פוליטיים,מטעמיםהיתרביןההתנערות,בולטתשבהחתרנית,נימה

המקומיים.ולתיאטרוןלדרמההישראליהמחקרשלהעברממחויבות

תש"חבספרוזהזרםנגדפיינגולדבן-עמישלהמוצהרתלשחייתובניגוד

דרךעלוהבלטתההמגמהבקיוםהודאהבבחינתשהיא 45בתיאטרון,

גדעוןשלבמחקרולמשל,מובהק,ביטוילידיזרםאותובאהשלילה,

השבעיםבשנותביותרהפופולריתהסוגה 46התיעודי,התיאטרוןעלשונמי

המתמכרתסוגההישראלית,הבמהעלהתשעיםשנותמחציתעד

כדוגמאותזאת,עםהמציאות.שללפואזיס,אולמימזיסבניגודלחיקוי,

במחזאותדווקאשונמימתמקדזמננו,ולקורותלשואהאמפיריות

בעמדותיוהמתאפייןעוז,אברהםוהאמריקאית.הגרמניתהסובייטית,

התיאטרוןשלומפעילותומדרכוובהסתייגויותיוהמובהקותהפוליטיות

מפורש- 4 ( /1עודרלוונטיאינוהאסתטי-רעיוני"הערךשבוהממוס,ד

הקשריםבהגדרתותאורטית,היסטורית"העוסק,במחקרויותרעוד

אירועיםשלוהסימבוליתהטקסיתהרמהלביןהתיאטרוניהאירועשבין

כמותמטיים-אידאולוגייםלפרמרטריםבהתאם 48במציאות",פוליטיים

הישראלילתיאטרוןהביקורתיתשהתכוונותוהמשמר","התיאטרון

התייחסויותיואתהנבואי".ו"התיאטרוןהמעורר""התיאטרוןברורה,

בפרולוגשוליותביקורתיותלהערותמגמדהואישראלילתיאטרון

עלבספרוזאתמכוונת,מפגיעהכהתרסהארון,חיבורשלובאפילוג

הפוליטיזציה.רווייתבישראלשנכתבפוליטיתיאטרון

הימנעותשעיקרהשתוקה,אןדומה,אופוזיציונית-אידאולוגיתגישה

נטולכאישוש(אלאישראליבתיאטרוןהעיסוקמיעוטדיוק,ליתראו,

מחקריםמעטלאמפגיניםאוניברסליות),לתאוריותלאומיתחשיבות

תוך-בין-'מתודולוגיותוהמפתחיםעלהנסמכיםהאחרונות,בשנים

העתידייםההתפתחותכיווניאתוהמסמניםבין-לאומיות,ורב-תחומיות

וטיפוסימרוכזביטוילידילמשל,באה,זוגישההמקומי.המחקרשל

....: .... 
 י?!
rב

החצרל'צןאלכסנדר,דוד . 44

פרל'ט'תסאט'רהרהשל'ט:

 U) 1948-ב'נ" UlJ'U (ב'שראל

תל-אנ•נפועל•ם,ספד•ת ' 1984

1985 . 

תש"חפ"נגולד,נן-עמ• . 45

המאוחד,הק•נוץבת'אטררן,

 . 2001תל-אנ•נ

ןהת'אטררשונמ•'גדעון . 46

זמננווקוררתהשראההת'ערד':

אוד-עם,הפרל'ט'ת,בדרמה

 . 1998תל-אנ•נ

הת'אטררןעוז,אברהם . 47

נבראה,מחאה,הסוואה,הפרל'ט':

ח•פה;זמודה-כ•תן'אונ•נדס•טת

 . 10עמ' , 1999תל-אנ•נ

 . 12-11עמ'שם, . 48
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221-242 . pp 

53 . Tom Lewy, "Casting 

," as an Interpretative Means 

243-256 . ibid" pp 

54 . , Shimon Levy, "Ezekiel 

," the Prophet as a Holy Actor 

57-83 . ibid" pp 

55 . Nurit Yaari, "Staging 

Dying: Hanoch Levin 

versus Aeschylus on Human 

327-343 . Suffering", ibid" pp 

56 . Zara Shakow, The 

, Theatre in lsrael, Herzl Press 

1963 New York 

"נץ,ברטונוב,ש'יפה,א"ב . 57

אורנה,ב'שרא,להבמהאמנות

 . 1964תל-אביב

הת'אטרוןקוחנסקי,מנדל . 58

וניקולסון,ו"דנפלדהעבר''

 . 197 4ירושלים

העוסק , On Interpretation in the Artsיערינוריתשערכהבקובץ

שלבמאמרהלציורחזותיתאמנותביןההרמנויטייםהגומליןביחסי

(הדסהיווניתטרגדיהשלקולנועיותטרנספוזיציות 49בלקין;אהובה

דרמטורגיה sרוזיק;ואלימאתבתיאטרוןפרשניתאינטרפרטציה sשני);ס

 53לוי;תוםמאתאינטרפרטטיביכאמצעיליהוק 52קינר;גדמאתיישומית

 54לוישמעוןהםישראלי,בתיאטרוןהעוסקיםהכלל,מןכשהיוצאים

 ssיערי.ונורית

הישראליהחיאטרוןבחולדותההיסטוריהמחקרבעיית

עדלפחותהעברי-ישראלי,התיאטרוןבחקרביותרהבעייתיהתחום

הןהואההזנחהשורשההיסטורי.המחקרתחוםהואהתשעים,שנות

הפרספקטיבהוקוצרהעברייםוהתיאטרוןהדרמהשלהקצרהההיסטוריה

התיאטרוןחוקרירובשלהמושרשיםהנחיתותתסביכיוהןלגביהם,

לפעילותטעות,כאמורשהיאהזניחה,והתייחסותםהישראלים

זיכרונותמפרסומיחוץבארץ.המתנהלתהממוסדתהתיאטרונית

התשעיםשנותעדנעשולאשונים,כמותייםודו"חותאימפרסיוניסטיים

מוסכמתמוסמכת,היסטוריוגרפיהלהצגתושיטתייםמקיפיםניסיונותכל

מאת The Theatre in Israelהספראקדמיות.מידהבאמותושעומדת

למופעיםבעיקרקשרבעלתחובבניתאמריקאיתבמאית 56שאקוב,זארה

מדעיתבלתיגישתוהנותן.הואוהשישים,החמישיםבשנותקיבוציים

וזאתביותר,מוגבלתעתידילמחקרשתרומתוכךפנימי,איזוןונטולת

שלמהקנוןשנדחקונושאיםעלרב-ערךמידעמספקשהואלמרות

ולהקותתל"םתנועתכמוהישראלי,התיאטרוןשלהקיבוציהזיכרון

עודפאתטיקוריוזהמדינה.שלהראשונותבשנותיההילדיםתיאטרוני

שבו, sואחרים,דיפהא"בבעריכתבישראלהבמהאמנותהקובץהואיותר

קוחנסקי(גליקשטיין,תיאטרוןמבקרימנסיםבהקדמה,שנאמרכפי

מייסד(האזרחי),מחזאיוברנשטייד-כהן),(ברטונובשחקניםוגולדברג),

הגמוניתמתנשאת,עמדהמתוך-(מילוא)ובמאי(גולינקין),אופרה

(מילההרחבהציבוראלהתיאטרוןאתלקרב-וקולוניאליסטית

מגליםהכותביםדווקאספרדי).ממוצאהארצותועמילבוריםנרדפת

סוגיותהבהרתשלוגרוטסקיאקלקטיבתמהילהמדעיתערוותםאת

ראיונותברוטבמדעתלנבעריםעבריתדרמהשלושאלותרפרטואריות

שחקנים.עםרכילותיים

הג'ררזלםשלהתיאטרוןמבקרקוחנסקי,מנדלמאתהעבריהתיאטררן

שלומלאהסינופטיתכרוניקהלהמציאמסוגוראשוןניסיוןהוא ssפרסט,

במהדורה 1973ועדך 9ך-7ב 11הבימה 11מייסודהעבריהתיאטרוןתולדות

אולםפרטניים,אמנםהממצאיםעיתונאית,היאהאוריינטציהעברית.

סיווג,ניסיוןכלואידרפלקטיבי,בלתי Oral Historyעלרובםמבוססים

מדעיות.מידהאמותעל-פיוקונטקסטואליטקסטואליניתוחביקורת,

18 



שעבודשלהמכשלהמןקוחנסקישלחיבורופטורכךבשלדווקא

מודולהמציגהואבדיוקזומסיבהלאידאולוגיה.האסתטיתההתבוננות

הראייהמזוויתהתיאטרוניתוהפעילותהמיסודשלריבודםאתשמשקפת

ולאהבורגנית-הצרכנית,המציאותמוסכמתשלוהתיאוריתהאותנטית

הישראלי,התיאטרוןחקרשלהאליטיסטית-שיפוטיתהראותמנקודת

הפרינג,'לפעילותמשקל-יתרבהענקתלמשלממצאים,לעוותהנוטה

כלל(בדרךמגמתיתוהערכההממסדיתלפעילותעיןעצימתלעומת

שלה.שלילית)

בתולדותההיסטורייםהמחקריםואסופותהמחקריםשארכמו

מוסדותשלההיסטוריהמן(להבדילבכללותוהישראליהתיאטרון

והואבאנגלית,במקורונכתבקוחנסקישלספרוגםספציפיים),

רקלאמעידהזותמוההתופעהבגרמנית.דומיםלפרסומיםמתווסף

(ולענייוהעבריהתיאטרוןחקרשלהאנגלופוניתהאוריינטציהעל

מתוךהשתעבדותעלגםאלאעצמו),העבריהתיאטרוןגם-זה

ראותולנקודותתרבויותשללהגמוניהקיבוציתעצמיתהתבטלות

גם-ורצוילגיטימציה,החוקרים,לנו,להקנותהאמורותזרות,

עצםאתבספקהמעמידותחמורות,שאלותמשתמעותמכךקידום.

כיבישראל:העבריהתיאטרוןלמחקרזהמסוגפרסומיםשליעילותם

ישראלים,חוקריםשלעטםפריהםלועזיתהכתוביםהחיבוריםאם

חשודהואוממילאפנים,לתצרוכתמיועדשאינויצואמצרךלפנינו

כדיאוהזר,הפריץבעיניחןלשאתכדינתוניםובפישוטבסילוף

יוסףאתידעשלאזרמובלעצופהסלקטיביותבעובדותליידע

שלהפופולריותהיאלכך(והראיההאידאולוגיתלהשקפתוולקלוע

האדישותלעומתאנגליים,בפרסומיםופלסטיניםהפלסטיניהנושא

זריםאוזריםשלבחיבוריםואםישראליים).בפרסומיםלכךהיחסית

גלנדהאו 59מורגנשטרן,מתיאסשאקוב,מקרי(ראועסקינןלמחצה

סמכותם,מידתמההשאלהנשאלתבהמשך),שתיזכראברמסון

אין"מבפנים".הסיטואציהאתלקרואויכולתםהמחקריתאמינותם

אלה,שלאואלהשלמחקריהםבחשיבותכפירהמשוםאלהבדברי

לגביומסקנותיהםהבחנותיהםתקפותשליחסיותהעלהצבעהאלא

מדעי,מחקרשלהתקןבמבחןעומדותהןאםגםהישראלי,המחקר

תקפותשליחסיותהבפרט.הישראלי,התיאטרוןחקרושלבכלל,

אברמסוןגלנדהכמואנגלו-סקסיםכשחוקריםמתחדדת,עודזו

השאובהשלהם,האידאולוגיתהפרספקטיבהאתלאכוףמתעקשים

שלוהאסתטייםהרטורייםהרבדיםעלזרים,וממקורותממציאות

מסיגהשהיאכזהמגויסבלהטזאתעושהאברמסוןהעברית.הדרמה

עליתרמדיומלי.ייחודתלויתמדעיתהתקדמותשלשניםלאחור

לתוכןצורהביןהמלאכותיתההפרדהאלחוזרתגםהיאבכךכן,

הרעהבצורה,מגולםשאינו"המסר"דיבוקאלאחרות,במילים-

שהיאתוך-בארץלתיאטרוןוהחינוךהתיאטרוןביקורתשלהחולה

..c 
ו-

~ 
r-

Matthias Morgenstern, .59 

Tlieater und Zio11isti.1c·/1er 

Mytlios: Eine Studie Zlllll 

Zeitgeni;s.1i.1·chen Hebrdis·c·/ien 

Drama unter Bes()11derer 

Berucksic·htigung de.1 Werkes 

von f()shua Sobo/, Max 

Niemeyer, Tubingen 2002 
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60 . , amson ו·Glenda Ab 

Drania and ldeology in 

M"dern l.1rael, Cambridge 

13 . University Press, 1998, p 

Shosh Avigal, "Patterns .61 

and Trends in Israeli Drama 

and Theater", Linda Ben-Zvi 

(ed.), Theatre in /,1·rael, Anne 

Abor: University of Mchigan 

Press, 1996, pp. 9-10 

Freddie Rokem, "Hebrew .62 

Theater from 1889 to 1948", 

ibid., pp. 51-84 

Gershon Shaked, "Actors as .63 

Reftections of their Generation: 

Cultural lnteractions between 

lsraeli Actors, Playwrights, 

Directors and Theaters", ibid., 

pp. 85-100 

Chaim Shoham, "The .64 

Drama and Theater of N issim 

Aloni", ibid" pp. 119-131 

Eli Rozik, "lsaac .65 

Sacrifices Abraham in The 

American Princess", ibid., pp . 

133-150 

Nurit Yaari, "Life as a .66 

Lost Battle: The Theater of 

Hanoch Levin", ibid., pp. 151-

171 

Freddie Rokem, .67 

"Yehoshua Sobol - Between 

History and the Arts: A study 

of Ghetto and Shooting Magc/a 

(The Pale.1·tinian Woman)'', 

ibid" pp. 201-224 

בדרךמאשראומריםשמחזאיםב"מחיותרמעוניינתשהיאבכךמודח

 60זאת".אומריםשחם

שהזכרתיהמהמורותכלאתלעקוףשמצליחההמחקריתהיצירה

בולטת,סוציו-אסתטיתבגישהושמתייחדתבאנגלית)שנכתבה(למרות

בן-צבי.ליכדהפרופ'שלבעריכתה Theater in /sraelהאסופההיא

בכךכמדומה,נעוץ,בחו"ל,אורשראהחזה,הקובץשלהצלחתוסוד

חבלתיהישראליחתיאטרוןאתללמודובתמיםבאמתביקשהשהעורכת

הריבודוללאמקומיסטטוסאוקנוןשללמוסכמותלהיכנעבלילח,מוכר

כתולדהמבוססתמחקריתבאוכלוסייההנוצרונושאים,חוקריםשל

חלקיוחמשתדת.אףאומין,גזע,לגביומושרשותקדומותדעותשל

מתודולוגיתגישהכלכמעטבחםשמיוצגותבכךמתייחדיםהקובץשל

למחצית(נכוןבישראלהעכשוויחתיאטרוניהמחקרשלואוריינטציה

עםמופלאבאיזוןוזאתכמובן),הקודמת,חמאהשלהתשעיםשנות

ואידאולוגיים.סוציולוגייםאתניים,לשיקוליםנמנעתחבלתיהמודעות

מתוויםהאסופה,אתהפותחיםרוקם'ופרדיאביגלשוששלמאמריהם

התובנותאתלפרשיששבמסגרתםחסוציו-חיסטורייםקווי-המתאראת

ובתיאטרוןבדרמהוהמגמותהמתכונותסקירתבקובץ.העוקבות

המשותפתהתזה,אתמציגהאביגלשושעל-ידיו 948מאזהישראלי

בעמיםלמקובלבניגודשעל-פיח,הספר,מאמרילרובאחרתאוזובמידה

הזחותשלבתמטיקחמסורתיבאורחעוסקתהישראלית"הדרמהאחרים,

 61קיבוציים".ערכיםשלכהשתקפותרקנתפסואישיותבעיותהלאומית.

בארץ-ישראלחתיאטרוןשלהאבולוציהאתהבוחןרוקם,פרדיואילו

שלהתועלתנייםהתפקודיםציוניתראותשמנקודתההנחהיסודעל

מושרשתתופעהעלמצביע 62חאמנותי,התפקידעלהאפילוחתיאטרון

עוסקהספרכישאף-קריבספר,גםהמשתקפתהישראליתבחוויה

במחזאותבעיקרמתמקדחראבפועלההצגה,באמנותבתיאטרון,להלכה

בשחקנים-ובשולי-השולייםבבמאים,בשולייםורקרעיוניות,ובתמות

עלהמלט,בעקבותשק,דגרשוןשלביותרחשובבמאמרהיתר,(בין

לחלל,לתאורנים,למעצבים,התייחסות .) 6311חדורכבבואת"שחקנים

 .א~ן-וכר'לביקורתלהתקבלות,לקהל,תיאטרון,למבני

כולל- " A Trio of Playwrights "-הספרשלהאנליטי,השני,חלקו

 ) 66(יערילויןחנוך ,) 6Sרוזיק 64(שוחם,אלונינסיםעלמבואמאמרי

נאמןצילוםחראזהחלקהספר,חלקיכשאר .) 67(רוקםסרבולויהושע

הוכחהוכןבכלל,העבריחתיאטרוןבמחקרשנעשהמהשלאנפיןבזעיר

חתיאטרוןחוקרימרביתשלספק-קנטרנית,הספק-חתרנית,לאדישות

"כפייתי"עיסוקמשקףחראהממסדית.חתיאטרוניתלפעילותהישראלי

במעטאךמפציםהספרשלהבאיםוחלקיוזנן,המחזאיםבשלישיית

בשלבמידת-מהמוצדקתזושהתמקדותדומהזאת,עםהחסר.על

20 



חמישהאורראוכהעדאלה:קנונייםיוצריםעלבביבליוגרפיההמחסור

ולאורןבחייוקנוניהיהשכבריוצרעלוזאת-לריןעלהכולבסךספרים

(לספרנגידחייםשלעריכתםארעטםפרי-יצירתושנותשלרשים

המשלבהיוצר,עלראשוןמקיףפרסוםשלהבכורהזכרתשמורהזה

עדלריןשליצירתובמכלולהעומק""תבניותבניתוחביוגרפיתסקירה

ביצירתבמתכווןנכרנהלא(קריאהירוןנרעם ,) 68הספרשלכתיבתולשנת

קונבנציונליבלתיפסיכואנליטיניתוחעלבבסיסההמושתתת-לרין

כןשרקהתפיסהיסודעל-והדרמתייםהספרותייםהטקסטיםשל

(קובץהנדלזלץמיכאל ,) 69היצירהשלהפוליטיהתפקודמהרלהביןניתן

לוישמערןהארץסד),שלהתיאטררןמבקרמאתלריןהצגותעלביקורות

שלעטםפרילרין,שלהתיאטררןעלמאמרים(אסופתיעריונורית

לאור,יצחקבדאון,אראלהיערי,נוריתכספי,זהבהה,דזריזלוי,שמערן

נגי,דחייםחמדאן,מסעודארפנהיימר,ירחאישני,הדסהחזקיה,קרין

כלשלביותרושימושימלאפירוטכוללהספרקינר.וגדירושלמידורית

והכתבותהעיונייםהחיבוריםהביקורות,ושללרין,שלמחזותיוהפקרת

אתהמנתחייחודי,(חיבורכספיוזהבהועוזיך)יצירתועלהעיתונאיות

מבחינהרפרסט-מרדרניתאתית,מבחינהכמודרניסטיתהלריניתהיצירה

הסובייקטאתברחןלריןשלפיההתזהעלמתבססתהמחברתפואטית;

ופועל,חיהואשבהםוההיסטורייםהתרבותייםההקשריםבתרןהישראלי

הגרעיןשללגילויווחותראלהמכיסוייואותרמערטלהוארבה-בעת

שלרשהאורראואלונינסיםעל .) 72בדמרתןוהילריהאנושיה"חירבי",

ותובנות,ראיונותהמשלבנתן,משהשלהחשובספררבלבד:ספרים

הספרותיתהאוריינטציהובעלהמענייןהחיבור 73שצקי;זאבבעריכת

נוריתשלבעריכתהמאמריםוקובץ 74בן-מרדכי;יצחקשלהמובהקת

לארבעה-העורכתמאתמקיפההקדמהבעקבות-המחולקיערי,

והלשונייםהתרבותייםבמקורותיוהטיפולביןהיטבהמאזניםשערים

השפההדרמתית,הפואטיקההיוצר,שלוהאוניברסלייםהמקומיים

ר'עברירת':"עבריתא.אלוני:יצירתשלהבימתיוהמימושהתיאטררנית

ורינהאחרונירחלשואף,קווינהשלמאמריהםרבומחזאי"שלכליו

זהבהרנן,יעלבהשתתפותאלוני"שלבפואטיקה"סוגיותב.בן-שחר,

וחידוש"מסורתודרמה:"מיתוסג.נתן,ואסתרבן-מרדכייצחקכספי,

לוישמערןויסמן,יפהלרבין,אורליקינר,גדשלחיבוריהםאתהכולל

מסרתרבוהפרפררמטיבי"המארגומדירם:מופע"משחק,.דיערי,ונורית

עלהמאמריםקובץכמרשני.והדסהררזיקאליירושלמי,דוריתמאת

הדרמהחקרעלמקררותרשימתיערינוריתשלספרהאתחותמתלרין,

ייעודיחיבורעדייןפורסםלאאלהכלונתרןד sאלרני.שלרהתיאטררן

-קישוןאפריםמאזביותרהמצליחהישראליהמחזאיעלבעבריתאחד
מאמריםאין-ספררעל-ידימהבמידתמפרצהזהחסראןסרבול,יהושע

זה.פורהיוצרעלועיתונאייםאקדמיים

דוחקתוסרבול,לריןאלוני,-הקדוש"ב"השילרשהאמורהההתמקדות
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וצמרמורת,צחוקנגיד,חיים . 68

 . 1998תל-אביבאוד-עם,

הארוטית:המילהיוון,נועם . 69

שלביצירתוקר'אותשלוש

חיפה/אוניברסיטתלוין,חנוך

 . 2002תל-אביבזמורה-ביתן,

לו'\חנוךהנדלזלץ,מיכאל . 70

אחרונות-ידיעותדרכו,על-פי

 . 2001תל-אביבחמד,ספדי

לוישמעוןיעדי,נודית . 71

המיתוסעסהאיש(עורכים),

ביצ'רתועיוניםבאמצע:

לוין,חנוךשלהת'אטרונית

 . 2004תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

ה'ושביםכספי,זהבה . 72

חנוךשלהדרמתיעולמובחושך:

צופים,מחבר,סובייקט,לוין:

בנגב,בן-גוריוןואוניברסיטתכתר

 . 2005ובאד-שבעירושלים

מוות:נגדכ'שוףנתן,משה . 73

הקיבוץ ,' Jאלונסיםשלהתיאטרון

 . 1996תל-אביבהמאוחד,

ל"ד'סבן-מרדכי,יצחק . 74

ליידיס:אבדג'נטלמןאבד

אלוני,נס'םשלביצירתוע'ונים

בנגב,בן-גוריוןאוניברסיטת

 . 2004באד-שבע

על(עורכת),יעדינודית . 75

ושחקנים:צוענ'ם .מלכים

הת'אטרוניתביצירתומחקרים

הישראליהמכוןאלונ',נסיםשל

פורטו,ע"שוסמיוטיקהלפואטיקה

תל-אביב;הקיבוץאוניברסיטת

 . 2006תל-אביבהמאוחד,
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ראוהורוביץ'דניעםריאיון . 7 6

מריםעםריאיון ; 354-349עמ'

 . 360-355עמ'ראוקינ,י

 . 2002תל-אביבהקה"מ, . 77

לציידהראוימןאצלנווגם . 78

לתמטיקהשהתייחסותםחוקרים

המחזאותשלהצורנייםולמאפיינים

שהםהדוגמאותוכןהישראלית,

הקנון.על-ירימוטותאינןמביאים,

בספרוברזללהלללמשל'כוונת,י

ק'צונ"ם:מצב'םשלדראמה

פועלים,(ספריתושואהמלחמה

ביןשמתייחס ,) 1995תל-אביב

לונולמוטישחם,לנתןהיתר

בן-שירלרינהאוהספרי;ולשמואל

העבר'ת:בדראמההלשוןבספרה

המקור'העבר'במחזההד'אלוג

ומצרפת'תמאנגל'תוהמתורגם

(אוניברסיטת 1975 1948-

והקה"מ,פורטומכוןתל-אביב:

באורחשבוחן ,) 1996תל-אביב

קנוניות,יצירותדיכוטומיבלתי

ואפילוואפיגוניות,תת-תקניות

 .בירורתכניותשלטקסטים

79 . Dan Urian, "The Image of 

," the Arab on the Israeli Stage 

L. Ben-Zvi (ed.), Theater in 

J.irael, Anne Arbor: University 

. of Michigen Press, 1996, pp 

227-269 

הערב'דמותאוריין,רן . 80

אור-עם,ה'שראל',בת'אטרון

 . 1996תל-אביב

'הדרתואוריין,דןגם:וראו . 81

ה'שראל',הת'אטרוןשל

 /בן-חיים""היללספריית

הבע'ה ; 1998תל-אביבהקה"מ,

ה'שראל',בת'אטרוןהעדת'ת

תל-אביבהפתוחה,האוניברסיטה

2004-2003 . 

 ,ת' Jl'T'llטלדרמהאוריין,רן . 82

תשס"ר.תל-אביבמופ"ת,מכון

יוסףכמרחשוביםיוצריםהישראלי,למחקרהטיפוסיתזרוית,לקרן

ואחדהלאומיהפרסחתןשעלכלשהי,במדינהנשמע(האםבר-יוסף

חיבורולובעבריתנכתבלאהרחבבעולםביותרהמוצגיםהמחזאים

לפי,דשולמיתחצור,אילןהספרי,שמואלמרכזי,יוסף ,)!?דחאאקדמי

קלרעוד;רעודקינימריםמיטלפרנקט,היללמזי"א,עדנהלונו,מרטי

רבהלהערכהשזכה(מיקינןכעמוסחשוביםשולייםיוצריוחומר

הסמינליבספרראסליןכמרטיןידועבין-לארמיחוקרשלמצדואפילו

חשובים,מחזאיםואחרים.אברברךמרטיבחרב,מרטיהאבסורד),תיאטרון

מריםכמרהישראלי,המחזהבהתפתחותדרךציונימהורתשיצירותיהם

על Theater in Israelלעורכתלהודותחייביםהרררביץ,ודניקיני

ביטוילידיומביאהבהמפורסמתקינישגם(מודעותהמגדריתמודעותה

שזיכוהןאלותכונותשכןהפלסטינית,לבעיהורגישותהביצירתה)

 76בספר.בראיונותהחת-תקניים,המחזאיםעמיתיהםלערמתאותם,

התיאטרוןקנוןשחיבורםכךעללויושמערןשואףקווינהאתלברךצויר

למשתמעמסוימתבסתירהמקנה, 77אחתועודהצגותמאההעברי:

בניגודזאת,העברית.המחזאותליוצרישוויונימעמדשלו,מכותרת-העל

הצעירההתיאטררןתרבותשלמלכתחילה,השיפוטיהרווח,למחקר

מאותבתבימתיתמתרבותנהניםאנוכאילובחלקוהמתנהגשלנר,

קרנגריבים,ריצ'רלים,מרלראים,ג'רנסרנים,בןבמאותומשופעיםבשנים

שקטבלברובםעללפסוחארלפסוליכוליםשאנועדרכיר"ב,דריידניים

עושים,אינםשהאנגליםמהשקספיר,ריליאםבאח,דורקאךולעסוק
 78כמרבן.

מחקריובסדרתאורייןדןמפגיזומובהקתחריגהאנטי-קנוניתגישה

בספרהשלישיהפרקאתהאחרון.העשורמןהסרציר-דרמתיים

Theater in /srael -רבתיאטררןבדרמהדרמתיותואסטרטגיות"תמות

 79הישראלי,בתיאטררןהערבידמותעלמאמרוחונך-הישראליים"

הגישהאתמבליטהפרק 8זה.סבנושאלספררפררלגממנרןהמהווהמאמר

התיאטררניהמחקרשלהבולטההיכרלתרשהפכההסרציר-אסתטית,

ההדדיתוהתלותההדדיתהמפרלש~תהסימביוזה,ליחסיהודרתהישראלי

במתודתהפכהזרגישההבמה.ואמנותהישראליתהחברהביןהשוררים

במבעטיפול-עומקשללטכניקהאוריין,לושאימץ Sociocritiqueה-

המקופחיםהמגזריםשל-המציאותמןלהבדיל-התיאטררניהדימוי

כמרהישראלי,רבתיאטררןהישראליתבחברהביותרוהמעוותים

שלבעבריתראשוניובניתוח 8רהעדןת,רהאורתודוקסיההמיעוטים,

 82האלקטררנית.במדיההנוצרתהדרמה

ההבחנהאתהמבליטהאוריין,של(האימאז'יסטית)הדימרייתגישתו

בתיאטררןמתמידותלתמורותהנתונהפנומנולוגיתלהכרהמציאותבין

רבתיאטררןבדרמהאיקרנרקלסטייםמהפכיםמספרתואמתהישראלי,

בןליכדהשלבספרההשלישיבפרקביטוילידיהבאיםהישראליים,
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מוסרכמחזאותהשואהמחזאותעלפיינגולדבן-עמישלמאמרוצבי.

עםלהתעמתלצופההמאפשרותהאסטרטגיותאתבוחן 83מודרנית,

שלטיעוניומהדהדיםזהבמאמרהשואה.שהעלתהאתיותבעיות

אתלהמחישלקושיביחס 84העברית,בדרמההשואהבספרופיינגולד

האירועשלוייחודוקדושתואתלחללבליהבמהעלהשואהזוועות

שלספרוזה,מסוגטיעוניםשלבעטייםהתקדים.חסרההיסטורי

קיצוניים,מצביםשלדרמהברזל,הללשללעילהנזכרוחיבורופיינגולד

הרה-משמעותבנושאלעיסוקשנוגעבמהמיותמיםשעהלפינותרו

שואההצימודשלהמדומהבאוקסימורוןלגעתמעזיםאינםוהםזה,

עלחטאנואת 85מאמרישוברלעומתם,משי.בכסיותאלאותיאטרון

הישראליתהשואהמחזאותאתבהציגובנושאקודש""מחללעיסוק

מוסכמת-המציאותאתהמשקפות"שואות",שלמחזותכסדרת

שלהמקדמיתהתאולוגיתהטעינ~תאתמנצלתזוסדרההעכשווית.

ותלויימניפולטיבייםעיבודיםלצורךוזאתהקיבוצית,בתודעההנושא

האקטואליה.שלהמשתניםלצרכיםבהתאםסוציו-פוליטייםאינטרסים

ארבייט"הכופרני"המופעכמובן,היה,זהמחקרי-אתילמהפךהתמריץ

זהמופעעכו".לתיאטרון"המרכזבביצועאירופהמטוייטלנדפריימאכט

ומיצביותמיצגיותמופעיות,בימתיות,יצירותשלשרשרתתגובתהניב

ואחרים,מילשטייןאבישילזין,חנוך"גשר",תיאטרוןהמעגל","חונישל

המעוותתהשפעתהאתלבקרכדיהשואהזכראתבמפגיעהמחללות

ברוחלמחקרהכשרנתןהואכן,עליתרהכוחני.הישראליהאתוסעל

הפאשיזםשלהדימוייבמופעהעוסקהדומילאהשלחיבורהדוגמתזו,

גטו,להצגותרוקםפרדישלניתוחיואו 86והישראלי,הגרמניבתיאטרון

87זו iing Historyבספרוהחולםוהילדפריימאכטארבייט .Perfor עם

לפרסםמובנות,ומסיבותנוהגים,עדייןהישראליםהחוקריםרובזאת,

כשיקוףהן-הישראליבתיאטרוןהשואהמיתוסאתהמנתציםמאמרים

ביןהתפקידיםלחילופיבנוגעהןזה,בהקשרהתיאטרוניתהעשייה

רק-אקטואליותאנלוגיותלהעמידהעזהמתוךהןלמעונים,מענים

באיירדרפרהנס-פטרשלהאנתולוגיהדוגמתזרים,פרסומיםבמסגרת

בעריכתו Staging the Holocaustב-או 88הגרמנית, Theatronבסדרה

 89שומאכר.קלודשל

ממסדהרחב,בעולםלהתפתחויותבהשוואהשנים-25כשלבאיחור

Theater in Israel במחקררגלדריסתלוהייתהשלאמחקרי,כיווןעוד

המחקרפטריארכלית:חברהשלגידולהמביתהיונקהפאלוצנטרי,הציוני

השוביניסטיתבחברהכ"אחר"האישהמעמדעלהתהייההמגדרי,

החברהשלוהפולשניהכוחניבהקשרוהנאנסהנבעללמיעוטוכמטאפורה

סטראוטיפיםעלאביגלשוששלהפולמוסימאמרההכובשת.הישראלית

הכלוליםוהראיונות 90הישראלית,בדרמהכמשתקפיםבחברהמגדריים

נשיםעםדווקאמכוון,בכוונת ,בעיקרם ,והנערכים Theater in Israe /-ב

וקטיה 93ירושלמירינה 92צ'ילטון,נולה 91קיני,מריםנוסח-יוצרות

 .....יי>
83 . , Ben-Ami Feingold ~ ..... 

Hebrew Holocaust Drama " 

',' as a Modern Morality Play 

. Theater in f."ael, ibid., pp 

269-283 

השראהפ"גגולד,בן-עמ' . 84

תל-הקה"מ,העבר'ת,בדרמה

 . 1989אב'ב

Gad Kaynar, "'Get Out .85 

of the Picture, Kid in a Cap': 

On the lnteraction of the 

lsraeli Drama and Reality 

Convention", T/1eater in 

I.11·ae/, ibid" pp. 285-301 

86 . ·< Leah Hadomi, Dra111ati 

 Metap/1or.1 oj· F"sc·isn1 aו !1 /

, Antifascis111, Max Niemeyer 

1996 TUbingen 

87 . . F r e d d i e R o k e m 

Performing Hi.1tory: Theatric·"l 

11 . Repres·entati1;11s of tlie Pa 

, rary Theatre נrin CcJ11ten1p 

, University of' lowa Press 

2000 

Hans-Peter Bayerdorfer .88 

(ed.), "Nach der Shoah. 

1srae1 i sc h-de u tsch e 

Theaterbeziehungen seit 

1949", Theatra/ia Judaic·a 

(11), Max Niemeyer, TUbingen 

1996 

Claude Schumacher .89 

(ed.), Staging tlie Holocaust: 

Tl1e Shoah in Dra111a !lnd 

Performanc·e, Cambridge 

University Press, 1998 

ShoshAvigal, "Liberated .90 

Women in Israeli Theater", 

Theater in Jsrae/, ibid" pp. 

303-309 

lbid" pp. 355-360 .91 

lbid., pp. 367-372 .92 

Ibid" pp. 373-382 .93 
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Ibid" pp. 399-402 . 94 

'הב'מה':חנוך,גרשון . 95

בארץ-'שרא,לעבר'ת'אטרון

בתהב'מה ; 1937תל-אביבבמה,

J "1946תל-אביבאלבום, ,ה . 

96 . , Raikin Ben-Ari, Habi11111 

,). A. H. Gross & \. Soref (trans 

Thomas Yoseloff, New York 

1957 

Emanuel Levy, The .97 

Habima - Israel's National 

Theater /917-1977: A Study 

, of Cultural Nationalism 

, Columbia University Press 

New York 1979, p. xvi 

במות,על'דוב'חלד,ימשה . 98

 .תשט"ותל-אביבמסדה,

לאביבהספרפרסוםמאזשהפךבמהראשונהסנוניתהיו- 94סרסרנסקי

פמיניסטיבתיאטררןגרברתהתעניינותשלהאחר,"הקול"התעוררותשל

על-ידיישראלייםומופעדרמהלשמגדריתולקריאהר!;(י~ייליסטי,

דוריתלב-אלג'ם,שולימלנין,ז'נטבדאון,אראלהכלקין,כאהובהחוקרות

ואחרות.חזקיהקריןחצור,אורליאהררנסרן-להבי'שררןירושלמי'

 Theaterהספראתשחותמותיוצריםמספרעםהאישיותשיחרת-העומק
in Israel -מנסהתיאטרוןשכתב-העתהישראלי,במחקרחדשהמסורת

נורמההמפריךהקובץ,שלהבולטיםהחידושיםמןהן-קבעדרךלהנהיג

על-שסלדההתשעים,לשנותעדהדרמתי-תיאטררניבמחקרשתוקה

לפעיליםארלפעילותהתיאטררןחוקרשלמדיהדוקהמנגישותרובפי

מוכניםתמידולאאקדמיות"ב"חרסרשלוקים"אותנטיים",תיאטררניים

במחקרכךכלספוריםגםזרמסיבההמרכן.מןלתאוריותלהסתגל

יובל""ספרישאינםהיסטוריוגרפייםארהיסטורייםחיבוריםהישראלי

עלהתבססותהמצריכיםחיבוריםספציפיים,תיאטררנייםמוסדרתעל

עריםמחוקרינוכמהלמשל:תיאטררן.אנשיעםוראיונותשלזיכרונות

שחרטומולרובם,מוכרתשאינההעובדה,שלהרפרטואריותלהשלכות

קשייםשלתולדההםהקטוםועורפו"הבימה"בנייןשלהספינהדמוי

קארפמן,ארסקרהאדריכלשלהראשוניתתכניתובמימוןתקציביים

"הפורוםבשםשאפתנימיזםשלהחץלראשהמבנהאתלהפוך ,-1935ב

אופרותגלריות,שלשררותבשתילהוביל,היהשאמררמיזםהאזרחי",

בקדקודשםולהיחתםדהירם,רביןלכיכר"הבימה"מכיכרבלט,ואולמות

שהבנייןהעובדהשלהאמנותיותהתולדותומהן ...נגדי?חרטוםבעל

מהשלבחללוהוקםבפרישמן-דיזנגרףהקאמריהתיאטררןשללשעבר

חלהאלושוררתכתיבתבעתזאת,עםמלרן?ביתלהיותהיהשאמרר

והשלישיהשנילתוארעבודותויותרכשיותרבנדרן,מעודדתהתעוררות

טרטקרבסקיוילנהזר-צירןשליירושלמי,דוריתשלעבודותיהןדוגמת-

התיאטררןתולדותמתחרםקונקרטייםאמפירייםבנושאיםמתמקדות-

שהחלמהשלשעה,לפיהאחרונה,התחנהאתמייצגותהןבכךהישראלי.

ך-945ןבך-937בחנוךגרשוןשלוגולמייםכוללנייםמבנייםכניסיונות

 95"הבימה",שלהפנימיתוההיערכותהרפרטוארההיסטוריה,אתלתאר

לנתחארי,בןרייקיןבארה"ב,שנשאר"הבימה"ותיקשלבעבודתונמשך

 /961"הבימהעםשעבדוהגדוליםהבמאיםשלהעבודהודרכיהתורותאת

עללויעמנואלשלבמחקרומסוגרוחשובזמניאקדמילמיצויוהגיע

שלהיסטוריהלכנרתהראשוןהניסיוןהואזהאחרוןמחקר"הבימה".

אולםעזר,וספרימסמכיםראיות,שלמוצקמצעעלהמושתתתהמוס,ד

הקובעתמספקת,תיאטררניתרגישותנטרלתסוציולוגיתראותמנקודת

שלוהארגוןהפעילותאתרקלאעיצבהמוסדי"המבנהכינחרצות

הפרטאלהכללמןדרמהמהלך 97שהעלתה".התכניםאתגםאלא'הבימה',

רווייהזיכרונותמן"אחל"תולדותאתלשחזרהיומרהשביןבהבדלמתגלה

שלהפרטניספררלבין 98הלרי,משההמייסדשלהאידאולוגיתהנוסטלגיה
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רקלאהמכילספרהמוס,דסגירתאחרישנים 13 ,-1983מגבאייהודה

פועלים,לתיאטרוןהיאהברוחאלא,כמקובל,ושחקניםהנהלהרשימות

הנדיריםההישגיםאחדאולם 99והמתפרה.הבמהפועלישמותאתגםמונה

 ,-1931מכורמןיצחקשלהאסתטימחקרוהואזומוסדיתבהיסטוריה

באותהברמתהדופןיוצאת-הצגהניתוחשלמעולהבטכניקההמתאר

מהתעמקותהחלתלוי,משהבבימויורחליעקבהפקתאת-תקופה

שללניואנסים(עדהמשחקתיאורוהתפאורה,המיזנסצנהשלבגאומטריה

בעיותעםבהתמודדותוכלההתרגוםובחינתקולית)ואיכותאינטונציה

משנתשוהםחייםשלבאנליזהרקמוצאיםאנוזהמעיןניתוח 100התאורה.

ציוניתהתיישבותעלארץ-ישראלילסיפור(עיבוד 101בתיהלמחזה 1983

חובריםשבוניתוח ,)-1940בב"אהל"שהועלההשנייההעלייהבתקופת

רב-לשחזורוהפנומנולוגיההיסטוריציסטיהתיאטרלי,הסמיוטי,ההיבט

ההצגה.שלוכ~ליצדדי

הקאמרי,התיאטרוןשל soה-יובללרגלשהתפרסמוהמחקריםאסופות

ומוסדותפעילותעלרציניהיסטורימחקרשלראשיתואתמסמנות

שנות 50תל-אביב:שלהקאמריהן:האסופותשתיישראליים.תיאטרון

תיאטרוןוהקאמרי:עצמו,התיאטרוןביזמתאורשראה 102ישראלי,תיאטרון

באוניברסיטתהתיאטרוןלאמנותהחוגביזמתאורשראהומקום,זמןשל

שהוגשוהרצאותעלהמתבססותהמאמרים,אסופותשתי 103תל-אביב.

הנימהבעמעוםמתייחדותהקאמרי,התיאטרוןשלליובלובכנסים

נימהאקדמיים),חג"("ספרי Festbiicherל-האופייניתהנוסטלגית

והזדהותקירבהבין ] ... ["מתחמכנהשרוקםמהעל-ידיהמוגדרת

רפ]אוריבעקבותמגדירשהוא[מהלבין ]."[התרבותיתהפעילותעם

חוקריםביןהרב-קוליובמשחק-הגומלין 104,11'תיירותי/[וניכור]ריחוק

סצנוגרפיות,דרמטורגיות,עיוניות,סטטיסטיות,אוריינטציותבעלי

רביםמהיבטיםבודקיםאלהחוקריםשונות.ומשחקיותמיזאנסצניות

כלעלטיפוסי,עירוני"כ"תיאטרוןבספרהמוגדרהמוס,דפעילותאת

יותרוההתקבלותית,הטכניתהאדמיניסטרטיבית,האמנותית,מורכבותו

סוציו-פוליטיים.מסריםלשינועכרכיבמאשר

התיאטרוניהממסדשלשההיסטוריוגרפיהאפואנראהזה:סעיףלסיכום

פעילותחקרשללחלוטיןכמעטהבתולהתחוםשכןכלולא-הישראלי

החובבים,תיאטרוניהאלטרנטיביים,והמופעהאירועהתיאטרון,

עדייןנמצאים-וכיו"בהעובדתההתיישבותמופעשלהדרמטורגיה

מחקריים,כוחותשלמלקחייםלחבירתזועקהתחוםדרכם.בראשית

המבדק,מושאשלמאקרן-סטרוקטורלימיפויגיסא,מחדהמשלבים,

שלוהיקףגודלתקציב,קהל,(חקראמפירימחקר-גיסאומאידך

שלבהיבטיםמקרובביקורתית-נקודתיתהתבוננותעםוכר')האנסמבל

שלבאוהלהשווהבמידההמצוייםחוקריםעללדברשלאפעילותו,

הקלעים.ומאחוריאקדמיה

 ....י"י=
 י?!
 ב:;

תיאטררןגבאי'יהודה . 99

מפעליהמעשה,סיפור"אהל":

 . 1983תל-אביבוחינו,ךתרבות

ורחליעקבכורמן,יצחק . 100

ירושליםפיקובסקי,באהל,

1931 . 

הקבוצהשוהם,חיים . 101

ארץ-ישראלפועליבתיאטררן

ער-פי"בתיה"ההצגה"אהל":

חיפה,אוניברסיטתשוהם'צ.

חיפהארץ-ישראל,ללימודיהחוג

תשמ"ח.

(עורכת),משולחדבקה . 102

שנות 50תר-אביב:שלהקאמרי

תל-אביב:ישראלי'תיאטררן

 . 1997די-נורדניאלה

פרדידוזיק,אליקינד,גד . 103

תיאטררןהקאמרי:(עורכים),דוקם

בתולדותעיונים-ומקרםזמןשל

אוניברסיטתהקאמרי,התיאטררן

 . 1999תל-אביב

 . 2עמ'שם, . 104
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התיאטרוןאלפ','וס• . 105

'רושל•םרומ•נו-זאב,הקהילתי,

1983 . 

הילה: (jותיאטרוןאלפ•,'וס' . 106

קהילתי,תיאטרוןב"שוסשיטות

לארץ-•שראל'ה'הוד•תהסוכנות

 . 1986•רושל•ם

פסיכודרמה,ארצ',ע'נ'ה . 107

 . 1991תל-אב•בדב'ר,

'"להתבונןאבנון-כלב,אסתר . 108

תדפו'ט"םח•בט'םבמראה':

אוטוב•וגדפ•ותבמונודרמות

בת•אטרוןפוסט-טראומת'ות

דוקטור,עבודתה'שדאל•",

 . 2003תל-אב•באונ•ברס'טת

במה,תאורתדולר,דן . 109

 . 1992תל-אב•בכנרת,

תיאטרוןש"נמן,שפרה . 110

אורגני'לימודיםתכנוןהכיתה:

 . 1995תל-אב•בצ'ר•קובר,

קנול-•הלום,ורדהאוד"ן,דן . 111

בחינוך:דרמהש"נמן,שפרח

הח•נוךמשרדמשחק,כתיבה,

להכשרתגףוהספורט,התרבות

מופ"ת,מכוןהוראה,עובד•

 .תשנ"וותל-אב•ב•רושל•ם

 ,) 2004(פברואר 12תיאטרון . 112

 . 4עמ'

בישראלהיישומיהמחקר

שחרףמלמדתהעיוניהמחקרעלבעיקרעמדנועתהשעדהעובדה

בעיניאידאולוגיסוכןלתפקידהישראליהתיאטרוןשלהצטמצמותו

והפארא-התיאטרוניתהפעילותהתגוונותעםבבדבדהחוקרים,

דלקומץרקבמחקר.הולםביטויזולפעילותנמצאלאעדייןתיאטרונית,

ניתןזהבהקשראלו.אמפיריותהתפתחויותמשקףפרסומיםשלומקרי

ותיאטרון 10sהקהילתיהתיאטרוןאלפייוסישלהעוקביםמחקריואתלציין

תיאטרוןשללתאוריהוהמחשותיסודהנחותהמציגים 106ןקהילה,

שלפסיכודרמהסדורה.משנהלכללגובשולאהיוםעצםשעדקהילתי,

שלבתורתווהולכתגוברתבין-תחומיתהתעניינותמשקף 107ארציעיניה

במפורשהמתבטאתהתעניינותהתיאטרו-תרפויטיים,וביישומיהמורנו

תרפויטיים"היבטיםבנושאאבנון-כלבאסתרשלהדוקטורטבעבודתגם

 108הישראלי"·בתיאטרוןפוסט-טראומטיותאוטוביוגרפיותבמונודרמות

הפליאה,למרבההוא, 109במהתאורתודלודןשלהחוץ-אקדמיספרו

טכניהיבטעלבעבריתבמקורושנכתבלנוהידועככלהיחידהחיבור

אנשישלהרבהמיומנותםחרףזאת,התיאטרוני.המנגנוןשלכלשהו

ברמהנלמדיםהעיצובשמקצועותוהעובדהבתחום,הישראליםהמקצוע

פרטיים.ספרובבתיבמכללותוחיפה,תל-אביבבאוניברסיטאותגבוהה

התיאטרוניתהעשייהבשדהדלהפרסומיםתפוקתשלזהבהקשרחריגים

הודותזאת,והחינוך.התיאטרוןבשדההחיבוריםהםהיישומית-מעשית

המעבדהמנהלתשיינמן,שפרהשניים:שלנלאיםהבלתילמאמציהם

ביןשחיברה,חיפה,באוניברסיטתבחינוךותיאטרוןבדרמהלמחקר

ניהולשלשניםשלאחראוריין,דןומיודענו 110הכיתה,תיאטרוןאתהיתר,

לחינוךהספרלביתהצטרףאורנים,במכללתבתיאטרוןלחינוךהתכנית

 111תל-אביב.באוניברסיטתהתיאטרוןלאמנותולחוג

לעתידמבטעססינוסהערת

"בין-תחומיות",היאהעתידיהמחקרשלהקרבשססמתדפליגמאןלית

מוגנולמוזיק,"מהמוזיק-דרמהבמאמרוהררידרורשטועןכפיאולם,

תיאטרון:שלו 2בגיליוןשהתפרסם ,'"קיז'ועד

לאחרונהשזוכותמיליםמאותןאחתספקללאהיאבינתחומיות

עמוקשינוימבטאתהיאהאחדהצדמןאז .אופנתייתרלשימוש

עשייה,שלשוניםבתחומיםרעננותמגמותומשקפתמחשבהבצורות

כללצבועמאפשרתהיאהשניהצדמןאבלמחקר.ושיטותלימוד

נשחקיםאינפלציונישימושובעקבותעכשוויות,שלב"שיק"דיון

המושגיםבמילוןלקסיקלימותגלעודנהפכתשהיאעדמשמעויותיה

 112בת-זמננו.התרבותשלהגדוש
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והצגהסנוב,הצעיר:הפוסט-מודרנילחוקרלומרניתןזוהבחנהובעקבות

שלהאמנותיתשפתוביןההתכתבותואתניתחת?כבר"הבימה"של

והקלאסיציסטיותהמודרניסטיותלאסכולותהצעירהישראליהתיאטרון

פרידלנדשלהפנימית""הרז'יסורהנראתהואיןבחנת?כברהרחבבעולם

מוקדימשהשלהסצנוגרפיתתרומתםואתמושג?לןישוצ'מרינסקי,

הדרמטורגיההתבטאהובמהבדקת?כברהעברילתיאטרוןינקוומוטל

הואשלנוהתיאטרוניהמחקריודע?".אתהב"הבימה",בדודמקטשל

תופעהמתארשהואלחוקרכשנדמהוגםיותר,היולייםבשלביםעדיין

הדרמהשלבתחומןעדייןשרויקרובות,לעתיםהוא,בימתית-חזיונית,

ועוקבהצרות,הסוציו-אסתטיותוההבחנותהאידאולוגיההכתובה,

האחת.המייצגתביצירהלהתעמקבמקוםסינטגמתייםרצפיםאחרי

זה-הלאהוכןיישומיתיאטרוןמולטימדיה,בין-תחומיות,ובכלל:

ולאןבאתמאיןמ"דעיותרבסיסיכללשנזכורגםראויאבלמצוין,

תחילהחקורקרי,עצמן",את"דעהיווניהכללהואהלואהולן",אתה

המורשתמןלהבדיל-תוך-תחומיתתיאטרוניתמורשתאותהלעומק

תתעמקבטרםשל,ןתרבותןושלשלן-הספרותית-רעיוניתהדרמתית

הואהלזהתחבירלהבנתתנאיהמופע.תורתשלזרחדשניבתחביר

הדקדוקכללישלוחסרונותיהםמעלותיהםמאפייניהם,בהבנתביתבדק

גדלת.שעליההמופעיתהמסורתעל-ידישהוכתבוהפנומנולוגי

Cייי
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תל-אביבאוניברסיטת
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