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ירושלמידורית

ביןממוקם 1931ב-בפלשתינההשתקעותהאחרי"הבימה''שלסיפורה

שלבבימויואנסקישלמהמאתהדיבוקהצגתקנוניות:ציוןנקודותשתי

אמנותיתתהילה 11הבימה 11לשהקנתה ) 1922(מוסקבה,וכטנגוביבגני

הואוההצגההעברי,התיאטרוןשלבנרטיבומעמד-עלבין-לאומית

(התיאטרוןמילואיוסףשלבבימויושמירמשהעל-פיבשדותהלך

"התיאטרוןראשיתאתכידוע,המסמנת, ) 1948תל-אביב,הקאמרי,

נבנההעברי-ישראליהתיאטרוןשלבהיסטוריוגרפיההמדינה".של

שקמוצעירים-מנצחיםשלכסיפורהמדינה"של"התיאטרוןשלסיפורו

והיישוב.בתקופת"הבימה"תיאטרוןהוא"המיושן",התיאטרוןנגד

שלבסיפורהשדבק"המיושן"הדימויאתלפרקהיאזהמאמרמטרת

שלהאמנותיוחותמםפועלםהארתעל-ידיהיישובבתקופת"הבימה"

בכירי- ) 1967-1898 (פרידלנדוצבי ) 1946-1889 (צ'מרינסקיברוך

לסטודיהפרידלנדצבישלדרכוהשחקנים.מקולקטיבשצמחוהבמאים

בשפהדרמתיתבקבוצהכשחקן-חובבבפעילותוקשורה"הבימה"

רפאניברוקשלמהגםנמנוהקבוצהחברי(עםבחרקובשהוקמההעברית

לנחוםהמליץהקבוצה,חבריאתופגשלחרקובשהגיעוכטנגוב,לוביץ).

החובביםהשחקניםאתלהזמין"הבימה",הסטודיהשלהמייסדצמח,

 .-1920בלסטודיהוהצטרףצמחשללפנייתונענהפרידלנדלמוסקבה.

הואהיישובבתקופת"הבימה":שלהמניעיםמהכוחותיהיהלימים

תניבכבמאיהמקצועיתופעילותוההצגות,מכללכמחציתלבייםעתיד

שמורהעבריהתיאטרוןשלבהיסטוריוגרפיההצגות. soכ-הכולבסך

להכשירוהתגייסותוהנולדאתלראותכישרונובשלחשובמקוםלו

הספרביתשללייסודוהעתבבואשהובילמהשחקנים,שלחדשדור

הייתהב"הבימה"שבייםהראשונהההצגה .) 1945 ("הבימה"שלהדרמתי

ניכרת,אמנותיתהצלחהקצרהשלא ) 1931 (שרנוכרזמאתשטןבכור

הרפרטואראתלהעשירשאיפתועלמלמדתזהבמחזההבחירהאך

בשנתלמוסקבההתגלגלצ'מרינסקיברוךמערב-אירופאיים.במחזות

בעלתיאטרוןכאיש"הבימה".לסטודיהכשחקןהואגםוהצטרף 1920

מתוךפרקעלמבוססזהמאמר *

של"הת'אטדוןהדוקטורענודת

מנעד'שואל iאדץ Jנהמרכז'הזרם

בימוי",ולדפוס'במא'םלסיפורי

 . 2004תל-אביב,אונ'בדס'טת

פדופ'בהנח"תנכתבההעבודה

לו'.שמעון

),מבקד 1974מנדלקוחנסקי( . 1

הת'אטרוןבספדושהציעת'אטדון

ה'סטודיוגדפיה,שלסוגהעבר'

וקיפאון""צמ'חההפרקאתחותם

"הדז''סודהלשיטתכהת"חסות

קובעהואב"הבימה".הפנימית''

כתוםהניבה,זושש'טהנחרצות

נטולרפרטואררצופות,שנ'ם 14

אתמכש'דהשלוהדטוד'קה .דמ'ון

הקאמדית'אטדוןלהאדרתהקרקע

מילוא.יוסףהבמאיומ"סדו
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רקלע'ם,'במהפ'נקלשמעון . 2=י

 , 1968תל-אב'בעובד,עם

 . 162עמ'

של "ם' 1 ' 1ח'"אגודת . 3

מדגוטשלב'זמתחהוקמה"חב'מח"

כאן .בבדל'(-1927בכברקלאוזנר

שנוסדחב'מח" ,,,,,ל"חוגהכוונה

לאפשרכד'ן-932בבפלשת'נח

מבח'נחחת'אטרוןפע'לותאת

הנוספותחפע'לו'ותב'ןתקצ'ב'ת.

לצ"דראו'חב'מח" ,,,,,"חוגשל

לנוער"'חב'מח'"חוג"סוראת

שהוקדשבמהח'רחוןאתוכמובן

חת'אטרון.אמנות ' Jלענ"

בראש'תנשףוכטנגוב,'בגב' . 4

מצ''דלוב,וסוולודוהד'בוק;

ורש'לובבור'סהנצח';ה'הוד'

סושקב'ץ,בור'סוהמבול;הגולם

האוצרד'ק'אלכס"'עקב;חלום

הל'להצ'כוב,מ'כאלדוד;וכתר

גדנובסק'ואלכס"ר; wהשנ'ם-ע

ד'אקוסטה.אור'אל

הת'אטרוןלו',עמנואל . 5

קורות"הב'מה":הלאומ'

 , 1975-1917בשנ'םהת'אטרון

 . 166עמ' , 1981תל-אב'בעקד,

 1931-1926בשנ'םלמעשה, . 6

שחקנ'םלהקת"חב'מח"ח"תח

שבתקופתהרפרטואר,נודרת.

הד'בוק,ההצגותאתכללחנדוד'ם

רקהורחבהנצח',וה'הוד'הגולם

בפלשת'נחבב'קורכ,ך .פעמ"ם

שלוםעל-פ'האוצרהועלו ) 1928 (

רהקלדרוןעל-פ'דודוכתרעל'כם

בב'מו'והצגותשת'-ברקהלח

ממוסקבה.שחג'עד'ק'אלכס"של

ב"שוב,חצופ'םקהלשמוצהאחר'

(ספטמברלבדל'("חב'מח"חזרה

הרפרטואראתוחרח'בח ) 1929

בב'מו'ור wהשנ'ם-עהל'להעם

'אלואור ) 1930 (צ'כובמ'כאלשל

גוצקובקולמאתדיאקרסטה

 .) 1931 (גרנובסק'אלכס"בב'מו'

"קח'לותהמונחאת . 7

 lnterpretive "פרשנ'ות"

Communities " פ'שסטנל'טבע
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ורשילובבוריסשלימינוידצ'מרינסקיהיההחסידותבעולםנרחבידע

אלכסיישלגםזמןוכעבור ) 1925(מוסקבה,הגולםשלהבימויבעבודת

בשנים .) 1928(תל-אביב,עליכםשלוםעל-פיהאוצרעלבעבודהזיקי

הייתהשבייםהראשונהההצגההצגות. 20צ'מרינסקיביים 1943-1931

והועלתהאוהדותבביקורותשזכתה ,) 1931 (ליוויקהאלפרןמאתכבלים

רבהלהערכהצ'מרינסקיזכהפינקל,שמעוןהשחקןעל-פיפעמים. 126

שלהלא-מוכתרהאמנותיהמנהלהיהולמעשההתיאטרון,שחקנימצד

שנשאהנאומיםמשפעללמודניתןגםכךעל 2היישוב.בתקופת"הבימה"

דרכואתהסבירשבהםחגיגייםבאירועיםוכןהבימה",ידידי"חוגבפני

 3התיאטרון.שלומטרותיוהאמנותית

שניהםכה.עדנחקרשלאכמעטצ'מרינסקיוברוךפרידלנדצבישלפועלם

"הרז'יסורה(אוהפנימי""הבימוילשיטתהמעברעםלבייםהתחילו

כלומרהיובל),ובספריהמייסדיםשלהזיכרונותבספריככתובהפנימית",

מצדהבימוי.מלאכתאתעצמםעללקחוהקולקטיבמתוךכששחקנים

שלהשתקעותהעדשכןדרמתי,מעברזההיההתיאטרוניתהעשייה

רוסיםבמאיםעל-ידיההצגותכלבוימו ,) 1931 (בפלשתינה"הבימה"

נעשההפנימי""הבימוילשיטתהמעבר 4מהקולקטיב.חלקהיושלא

עודמהמחוץ-לארץ,במאיםלהזמיןיקרהיה-מימוןמשיקוליבעיקר

בעונה.הצגותוכמהכמההעלאתהצריךקבועקהל-צופיםשלשטיפוחו

ביכולתםשפקפקושחקניםשהיומפניאחדפההתקבלהלאההחלטה

שמבחינתמובן sלביים.שביקשועמיתיהםשלהכשרתםובמידת

עםלעבודלהמשיך"הבימה"שחקניבכיריהעדיפוהאמנותיותהשאיפות

מןשחקניםעםולאאמנותיות,לפסגותאותםשיובילוידועי-שםבמאים

וטייווןייסגרליאופולדלינדברג,ליאופולדואכןלבימוי.שעברוהשורה

פנימיים.כוחותהצמחתדרשההתיאטרוןשגרתאבללביים,הוזמנוגטרי

לעשייהלמעברביותרהבולטהביטוירקאינוהפנימי""הבימויזה,במובן

תיאטרוןתרבותמתעצבתשבוהגאוגרפיבמקוםהקשורהאמנותית

לתיאטרוןנודדתשחקניםמלהקתלמעברגםאלאהעברית,בשפה

 6ומקצועית.רציפהבצורההפועל

צ'מרינסקיברוךשהעלומההצגותניכרשחלקמעידיםהרפרטוארלוחות

השיחואילווקופתית),(אמנותיתמשולבתלהצלחהזכופרידלנדוצבי

משמעותייםתרבותאירועיהיוושהןמלמדסביבןהפרשניתהקהילהשל

(כלומר,שלהםהמרשיםהעשייהנפחאתבחשבוןנביאאםקהלם.ועבור

השנייםשקידמוהתיאטרוןכיברורבבימויים),שהועלוההצגותמספר

קומץולאופעלתני,תוססתיאטרוןשללבנייתוהמסדהוא-הואכבמאים

התפתחותאתהחוקריםסימנושבאמצעותםמקורייםמחזותשלקטן

קומץרקהוצגהיישובבתקופתשב"הבימה"יצויןהעברי.התיאטרון

עבר-מאתשומריםבהם-הצלחהקצרמיעוטםורק-מקורייםמחזות

הזאתוהאדמהי ) 19 3 7 (מסויגותתגובותשעוררפרידלנדבבימויהדני
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וקופתיתאמנותיתלהצלחהשזכהצ'מרינסקיבבימויאשמןאהווןמאת

שלברפרטוארששובצוהמקורייםהמחזותמיעוטעל-אף .) 1942 (

חייםגורסחדשות!),הצגותשבעבממוצע,עונה,בכל(שכלל"הבימה"

"אפקטשיצרומפניהעברילתיאטרוןהתשתיתאתשהיווהםכישוהם

אופק-הציפיותאתוגיבשו ] ...וניסיונית[תיאטרוניתפעילותשלמצטבר

התיאטרוןמחקרשלהמסורתיהקשררקלא sוהתיאטרון".הקהלשל

להסבירעשויהתיאטרוני,בטקסטולאבמחזההמיקודכלומרלדרמה,

כאןשמדוברהעובדהאלאהמקורי,המחזהאלהחוקריםשלפנייתםאת

שבההאידאולוגית,הכתיבהממיןרבה,במידהשהיא,מחקריתבכתיבה

מושאמאשרהמחקרשלהיסודהנחתבגדריותרהיאהתיאטרוןלאומיות

עבר-הדני:שלמחזהואתשוהםחייםפירשלדוגמה,כ,ןהמחקר.

דמויות"הבימה"בימתעללראשונההופיעוב"שומרים"

החייםומציאותהארץשלהילוליםפריממש,שלארץ-ישראליות

וממשיכיםלארץ-ישראלשבאוהגולהאנשילאהחדשה,היהודית

לשם,כאןביןחצויותדמויותלאאטריבוטיה",כלעל"הגולהאתבה

אורחות-חייהםעלובעצמםבכבודם"השומר"ארגוןאנשיאםכי

 9ומפעלם.שלהםהמוסרנורמותהמיוחדים,

המקוריהמחזהתפקדהעברי",התיאטרון"חקרשלבדיסציפלינה

כפיזו,מסיבהגם"חדשה".עבריתתרבותשלאולטימטיביכביטוי

שללרפרטוארהקשורותההצגותפלחבמחקרנדחקבהמש,ךשיידון

האידאולוגיבשיחהאידיששפתשללדימויהשבהתאםאידיש,תיאטרון

"המיתולוגיהאתלהוסיףישכןעלל"ישן".מטונימיהמהווההואהציוני

שתרמה"הבימה",שלהאקספרסיוניסטי""הסגנוןאודותעלהמקומית"

 10בה.שדבק"המיושן"לדימוי

חברתו-תמטיבניתוחמתמצהאינהתיאטרונימוסדשלהיסטוריה

הרפרטוארמדיניותוניתוחבפילוחמקוריים,מחזותקומץשלתרבותי

זמןבנקודתזהבתיאטרוןשרווחהאמנותילסגנוןביחסבהכללותאו

היסטוריה ,) McConachie , 1989 (מקונאקינדרסשמלמדכפימסוימת.

בהם-וגורמיםפרקטיקותשלמורכבמכלולהיאתיאטרונימוסדשל

תרבותיותחברתיות,נסיבותוכן-עבודתםודפוסיבושפעלוהאמנים

המקוריתהמחזאותשלהדרמתי-תיאטרוניהערךביןהפערופוליטיות.יי

הנסיבותוכןוהבמאים,השחקניםשלהאמנותיותהשאיפותלבין

ששגרתלכןגרמווהקהל,היוצריםשלהמשתנותההיסטוריות-תרבותיות

גםמתורגמים,מחזותעלהתבססהואילןהשלושיםמשנותהתיאטרון

במסגרתשפעלוהבמאיםשלהאמנותיחותמםלחקרזה,במובןמאידיש.

 ) Emplotment (בהעללתועקרוניחשובתפקידהפנימי""הבימוישיטת
בתכליתהשו~הוהארבעים,השלושיםבשנות"הבימה"שלסיפורה

נדודיהובתקופת ) 1926-1917 (במוסקבהשלההבראשית""שנותמסיפור

) 1980 , Fish (. לאותםכוונתובכך

"אסטרטג•ותהחולק•םקולט•ם

משותפות.כת•בה"
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ת'אטרוןשוהם,ח"ם . 8

אור-עם,קה,למחפש'םודראמה

 . 104עמ' , 1989תל-אב•ב

שם. . 9

בן-עמ•שכבר•צו•ן . 10

שנות"מאהבמאמרופ"נגולד,

הת•אטרוןבארץ-•שראל:תרבות

שמדוברבצדקטעןהעבר•",

ושרבומכל•להפשטנ•תבקב•עה

שהועלוההצגותב•ןהמרחק

סגנוןלב•ןה"שובבתקופת

"אקספרס•ונ•סט•"או"פאתט•"

העגלה , 1עורך 1בוטל(•שואל

שנותועשר'םמאה-המלאה

מאגנס,•רושל•ם:'שוא,לתרבות

 .) 220-198עמ' , 2002

 Bruceראו:זה,בנושאעוד . 11

McConachie, "Towards a 

Postpositivist Theatre 

, 37 History", Theatre Journal 

465-486 . 4 ( 1989), pp 

53 



~ 
וב
;::: 
c: .., .., 
ו:ר

ח
י=
~ 
 ::ו
 ::ו

בשפותאיננהופרידלנדצ'מרינסקישלתרומתםבדיעב,ד .) 1931-1926 (

(ודאיאמנותיתמבחינהרקפועלםאתלבחוןאיןלכןשפיתחו.התיאטרון

הקולקטיב,עםשעבדואחריםבמאיםשלהתיאטרוןלשפתבהשוואהלא

שלהםהתיאטרוןכיצדהשאלהמצדובעיקרגםאלאונטנגוב),ובראשם

אמנותיתמבחינה"הבימה"שעשתההנחשוניתהדרךקפיצתעלגישר

לבימויניגשוופרידלנדשצ'מרינסקיבלבדזושלאאטעןבמוסקבה.

אתהמציינותהתקופתיותבביקורותמוצאיםלכךוהד-אחרתבדרך

קוטביותמצטיירתהצגותיהםשמתוךאלא-השונההאמנותיחותמם

ההצגותובמיוחדצ'מרינסקי,ברוךשלהבימויעבודותאידאולוגית.

לקהלסיפקואידיש,תיאטרוןעםאינטר-רפרטוארייםקשריםהמקיימות

פרידלנ,דצבישלהבימויעבודותואילומודרנית;יהודיתתרבותשלרצף

האידאולוגיהפןאתוהזינוחיזקוההיסטוריות,ההצגותסדרתובמיוחד

שלהראשונהוהמחציתהשלושיםשנותבמהלך"הבימה"שללאומי-ציוני

שניביןההבדליםאתלחדדנדי-מתודולוגיתמבחינההארבעים.שנות

אתלדובבנדיובעיקר"הבימה",קריהמכלול,אתלפרקהללו,הבמאים

בתהליךזהתיאטרוןשלהמורכבתשותפותועלהמעידיםהשוניםהקולות

שלהתיאטרוניפועלםיוצג- ) Cultural Engineering (התרבות""הנדסת

בנפר.דפרידלנדושלצ'מרינסקי

פרידרנדצבישלהתיאטרון

צבישלתיאטרונודיוקןאתלסרטטניתןארכיונייםחומריםבסיסעל

בהקשרבמאי".שלו"תיאטרוןשחקנים"של"תיאטרוןביןכשילובפרידלנד

מחזותבחירתמשמעושחקנים"של"תיאטרוןפרידלנ,דשללרפרטואר

בלהקה.השחקניםלבכיריראשייםתפקידיםשיטתיבאופןהמספקים

המונייםולמעמדיםגדולותלתפאורותבנטייתוניכרהבמאי""תיאטרון

העלילתית.להתרחשותנרקעלמשחק)מהסטודיוחניכיו(בהשתתפות

רומנטית,בימתיתאסתטיקההמייצרהמעוצב,לחללגישתוביןהשילוב

העמיד"הבימה",שחקניבנירישלהאמנותיוהמטעןהמשחקדפוסילבין

מפורשתהעדפהכלומרהליהוק,לשיטתאשררוחני"."נטורליזםשלסוג

מאז"הבימה"שעברההמרחקאתמדגימההיאהשחקנים,בנירישל

ודאנצ'ינקוסטניסלבסקישלרעיונותיהםבהשראתנס,עלשהעלתה

אחרת,אוכךהאנסמבל.עקרוןאתמוסקבה",שלהאמנותיב"תיאטרון

ובראשונהבראשאלאהבימתית,האסתטיקהבתחוםאינוהאמנותיחותמו

במחזותהמחסורעלשמפציםגבוה,אידאולוגימקדםבעלימחזותבבחירת

ל"הבימה"סייעפרידלנדשלהתיאטרוןזה,במובןמקוריים-אקטואליים.

ולאבמוסקבה,דגלהעלשחרטההאידאולוגי-ציוניהממדאתלממש

התיישבותהעםהדברים,מטבעהעברית.השפההחייאתבאמצעותרק

שלהלאומימעמדהבהזנתגורםאיננהשובהעבריתהשפהבפלשתינה,

האידאולוגי-האקטיביזםהשאר,ביןיפרנס,הזההמעמדאת"הבימה";

פרידלנ.דשלבבימויוההיסטוריותההצגותבסדרתהמשתקףציוני
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הידיעותלאורלקרואישהללוההצגותמסדרתהעולותהמשמעויותאת

בן-גוריון.בנוסחהאידאולוגילשיחובזיקהליישובמאירופהשהגיעו

אתבן-גוריוןהתווהמפא"י,בוועידתשנשאבדברים ' 1933בינוארכבר

בשורתל"מנוף".הגדול"היהודי"הסבלאתלהפוךכדילנקוטשישהדרך

להפוךשניתןהתפיסהאתביטאהשנייההעולםמלחמתבשנותנאומים

בדבריםזותפיסהשלתמציתהלכוח.-האסוןואתלג;צמההחולשהאת

שלנו:הציונותתורת"זוהי :-1942בההסתדרותשלהפועלבוועדשאמר

אםכוח.זהו-גדולאסון ]".[גאולהבדפוסיהיהודיםאסוןאתלצקת

לגאולהמיליוניםשלאסוןלגאולה.אסוןלהפוךיכוליםהריאידאהיש

פויכטוונגרליאוןשלספרועל-פיזיםהיהודיבכורת 12מיליונים".של

לקנצלרהיטלרשלמינויולאחרמספר'חודשים 1933באוגוסטהתקיימה

שבועותכמה ' 1938בדצמברהוצגצווייגמכסמאתהאנוסיםגרמניה.

מאתרומןעל-פיהיהודיםשרואונניבכורתהבדולח"."לילאירועילאחר

מרכזבמדינותשלטוכברכשהנאצים ' 1940ביוניהתקיימהבדודמכס

במאיהתקיימהברגלסוןדודמאתאחיהכיאמותלאבכורתאירופה.

הצגות,בסדרתלהלן,שיודגםכפימדובר, 13ההשמדה.של'בעיצומה 1944

מגיעהוהיאומתעצמת,הולכתהבימתיתבפרשנותןהלאומיתשהנימה

היישובשליחסואתהמבטאתהצגה-אחיהכיאמותלאבמחזהלשיאה

לאשההצגהיצויןלסוגיה.היהודיתהלחימהוכלפיהגטאותמרדכלפי

בשאלה,חריפותתגובותעוררהוכיהיסטורימחזהאיננהאחיהכיאמות

חוליההייתהההצגהבפועל,התקופה.אירועיאתלהציגלגיטימיהאם

שואה".ב"הצגותראשונה

בקישורןרקהתמצהלאההיסטוריותההצגותשלהתרבותיתפקידן

בהצתתגםאלאבאירופה,השעהלאירועיהעלילותשלהאפשרי

שלדיכוטומייםדימוייםשניבהןותועדוהואילזאת,לאומיים.רגשות

זה-המודרני-מערביאחרומצדהגלותי-~רבני,אחדמצדהיהודי:

היהודיצמחושממנוזריםבשדותהלאומיותערכיאתוהפניםשקלט

קריסטובלדוןזיס,היהודיהםכאלההציונית.המהפכהשל"החדש"

שבתקופהפינקל,שמעוןהשחקןשלבגילומושלושתם-הראובניודוד

 14הקולקטיב.שחקניבקרבמעמדואתחיזקפרידלנדשלובסיועוזו

לא-תרבותיבמרחבהפועליםמתבולליםיהודיםשלבדמויותמדובר

לחיקבחזרההמלווהמותן,מרשימים.אישייםלהישגיםומגיעיםיהודי

אותן,דוחההלא-יהודיתהסביבהכילדעתשנוכחולאחרהיהדות

משמעויותטעוןהואההיסטורישבהקשרהרואי,יפה","מוותהוא

פרנסואהז'אןשכותבכפילמות",לאכדי"מותלאומיות-סמליות.

מושגיפה"."מוותבמושגהאתונאיםשיצקוהמשמעותהיאליוטר,

מטרהלמעןהמתיםהלאומי.הרעיוןבהתפתחותלאבן-יסודנהפךזה

העםלמעןהמדינה,למעןרעיון,למעןהמולדת,למען-מהםהגדולה

פרידלנדבבימויההיסטוריותההצגות 1sנצח.לחיילשם-עולם,זוכים-

להשליךואפשרוהיהודיתבהיסטוריההטראומותאתבזיכרוןהעלו
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השחור","החורטבת,שכת' . 12

 . 121עמ' ,) 1994 ( 10אלפ"ם

גםלכלולנ•תןזהכמבחר . 13

ככ•מו•ומוררנ"םמחזותשלסררה

רומןמאתזאב'םפר•רלנד:של

מאתהמת'םמרד ,) 1934 (רולאן

מאתוהאם ) 1937 (שראירווינג

 .) 1939 (צ'אפקקול

הכ•וגרפ•העלעוד . 14

פ•נקל,שמעוןשלהמקצוע•ת

עולה"ש"לוקזר-צ•ון'של•ראו:

מוונציה''הסוחרלארץ-•שראל:

"סכרל•אופולרככימו'לשקספיר

 ,) 2003 ( 110קתדרה ," 1936כשנת

 . 100-73עמ'

Jean-Francois Lyotard, .15 

The Differe11d, P/1ra.1·e.1· 

in Di;·pute, University of 

Minnesota Press, Minneapolis 

1988, pp. 99-101 
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והמוות,האומהדדטל,עדית . 16

ופול'ט'קה,!'כרוןה'סטור'ה

 . 2000אוד-יהודהרביד,

בדאן ."םש"היהודיםגורלעלהידיעותלמשמעהחרדהאתעליהן

ובנוהיהודים""קלוןשלמחיקתובמפעלאלההצגותהשתתפובבד

בלשונההמוות","פולחןאתבמרכזשמעמידהציוניתלאומיתזהות

 16זרטל.עדיתשל

רומןעל-פיאבי-שאולמרדכיעל-ידילבמהועובדתורגםזיסהיהודי

בגרמניהאורשראהפויכטוונגרליאוןהיהודי-גרמניהסופרמאת

וירטמברגבממלכתמתרחשתזהרחב-יריעהרומןשלעלילתו .-1925ב

זיסיוסףשלההיסטוריתדמותוסביבהשמונה-עשרה,המאהבשלהי

המעפילהבימתי,העיבודאלכסנדר.קולהדוכסשליועצואופנהיימר,

נקמהכוח,והמשלבואירועיםקיצוניותתהפוכותהכולללשיא,משיא

(המעב,דהיוצריםרשתכימלמד-לשמההראויהמלודרמהככלומין

אף 17מנצח".כ"יהודיזיסאתלהציגביקשוהראשי)והשחקןהבמאיבהמילא"ה,שמורהמחזה . 17

הדוכסבחצרהחייםהווירגשית,מבחינהההצגהבמוקדהואשזיס . 5.2.8מס'תיק

עמנואלהמעצבהאסתטית.החוויהולבהבימוישלהכותרתגולתהוא

ובעונהבעתלצפותשאפשרומסתובבותבמותשתיהעמידלופטגלס

בקצבתמונותולהחליףולא-יהודיםיהודיםשלבפעילותםאחת

זיס;שלהנפשימצבולהבלטתשימשוגםהמסתובבותהבמותמזורז.

כאחדוסימלהמימשהכאילוזאתמסחררת"במההנשף,בתמונתכ,ך

תפאורהחלקי 18לתוכו".זינקזיסשהיהודיהמבעיתהתוהומצבאת'"היהודייודיס,א"ש . 18

הבמה"בנייןהמבקרים:אתהרשימוההתרחשות,מקומותאתש~צגוב'במה'הבימה"',בהצגתדיס'

הפיננסיםשרשלבביתווגםההרצוגבביתגםהגבוהההחברהשלל"ב-ל"ה.עמ'(תדצ"ד),

הוסיפוהזההאפקטעל 19הוא".כןאמנםכיהאילוסיה,אתליצורעשוידברדיס","היהודייציב, . 19

כגוןהדוכס,חצראתהמאכלסותהדמויותשללשלוהמחוותהתלבושות .) 11/8/1933 (

בחצרזיסשלשרום-מעמדוכבימיני,מנחםשלבגילומורמחינגןהגנרל

אישוויסנזה,אנטישמי;מללמשובץשלווהטקסטעזהשנאהבומעורר

לביתםהדוכסאתהמובילברטונוב,יהושעשלבגילומוהערמומיהדת

אתבנ;רמהששבהעלבולנקוםכדיהבדלו)כחיהנעמיובתוזיסשל

הנמשכתגובינסקה),אינהשל(בגילומהלמגדלןגםמגדלן.בתושללבה

חייהאנטישמי.הממדבהבלטתחלקישמפניו,חוששתוגםזיסאל

בימתימפגןלהעמידהזדמנותלפרידלנדאפואנתנוהדוכסשלהחצר

לגדולה.עולהזיסהיהודישבהאנטישמיות,ורוויהנהנתניתחברהשל

לטובה:זהמכלהתרשםפיכמןיעקבהמבקר

דיס","היהודיפיכמן,יעקב . 20

 .) 10/8/1933 (הארץ

עושותואינןהעושותהנפשותריבוישעםלצייןישהבימוילשבח

אינםהחייםבהן'כרוכהאריכותשלשסכנההתמונות,ריבויועם

המהבהביםהצבעיםמןשבעהאינהוהעיןהבמהעלפוסקים

כפיבטמפוהעוברתהזאתההוללותמכלהתנועה.ומחליפות

 20 •בימינואוהביםשהרואים

"דמותבעיניוהיהשזיספינקלשמעוןהשחקןמספרבזיכרונותיו
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נציגעמו:נקמתהנוקםיהודישלהרואיתפקידיהודית-אוניברסלית,

בזיסראהפרידלנדגם 21עצמו".אתוהורסאתריםהבונההיהודי,הגניוס

כוחהואשכיתה.בלתיואנרגיהרצוןבעלהואזיס"היהודיהרואית:דמות

עלמודהעצמוהואבסוףחייו.בדרךגדולמשגהעושההואאולםכביר.

נתפסזיס 22המוות".לקראתטובברצוןללכתאםכילונשארולאהמשגה

הנאות,החינוךאתכהלכהשהפניםיהודישלמופתיתכדוגמהעל-ידם

"גיבורהחברתי:בסולםהמעלהלרוםלהעפיללושאפשרמה , Bildungה-

להוניתרצההואשבו.המרץובכוחביכולתולהתפאריכולהשהיהדות

'גזעואיננוהאנשיםשארכלממנושקורצוהחומרמאותוקורץשהיהודי

היהודישלכמבשרופינקל,שלהבימתיבעיצובוזיס 23האתרים".מןשפל'

המייצגותבמחזההדמויותמשתיניגודו,ואתייחודו,אתשואב"החדש",

צ'מרינסקי,ברוךשלבגילומוהמקובלגבריאלרב-"הישן"היהודיאת

גנסין,מנתםשלבגילומוהיהודית,הקהילהשלשלית-ציבורולנדאור,

טיפוסית,פחדנות'גלותיות',"מבוטאיםפיכמןשהתרשםכפישבדבריו,

מותואתזיסעליומקבלהאחרוניםברגעיו 24גסה".פסיעהמפניזהירות

כמוותאםכיהשם""קידושעלכמוותנתפסאינומותוובגבורה;ברצון

המסראתכן,אםנשאו,ההצגהשלהמרכזייםדימוייהשניומושיע.גואל

מדיניפתרוןשמחייבתמבחוץכשנאההאנטישמיות,הציוני:הלאומי

מותומתהיהדותלתיקשחזרהמתבוללוהיהודיהיהודים",ל"בעיית

החדש".ל"יהודיכיאהגבורה

הטראומטיההיסטוריהזיכרוןנרתםצווייגמכסמאתהאנוסדםבהצגה

אתכתבצווייג 2sהמחזה.עלילתלבנייתופורטוגלספרדיהודיגירוששל

 .-1935בלעבריתאותותרגםהמאירי,ואביגדורו-934בבגרמניתהמחזה

אתלהעלותב"הבימה"החליטוואז ,ו 938בשנתלפלשתינההיגרצווייג

הנו'"האנוסים'הסביר:"הבימה",שלהדרמטורגבדו,דמכסהמחזה.

לביןבינוכפשעורקותוכנה,ההגדרהשלמובנהבמיטבלאומימתזה

אהווןב"הבימה":הכוחותמיטבנרתמוהמחזהלהפקת 26הטרגדיה".

הייתהרובינאותנהטורקוומאדהתומסהאינקוויזיטוראתגילםמסקין

נכנעתלבסוףאךהיהודיםנגדלצאתבדרישותיושנאבקתאיזבלההמלכה

מפורטלתיאורזכתהפרנקליצחקהציירשלבעיצובוהתפאורהלו.

מהבמה:שנשקףהעשירהעולםאתבדמיוןלהעלותהמאפשר

בנאמנותמסרוהבנייניםמרחב.והרגשתעומקנתנוהבדים ] ... [

(הכנסייה,כללייםבקוויםהספרדיתהארכיטקטורהאופיאת

שניוהמסבאה).המלבהחדרבטולידו,המלבהבארמוןהפרוזדור

המסגרתשלהכללילאופיגווןהוסיפוהגזוזטרותעםהאגפים

נמצאתפאורניתתמונהלבלבמשחק.במלואןונוצלוהבימתית

ההשראהאתביטאהעצמאי,ערכושמלבדמתאים,צבעיםסולם

המלכותאווירתאתמוסרהאלקאזרגןבמערכה.הגלוםוהרעיון

שלהם.והשמחההחייםאהבתעלהקשטילית-ספרדית,והאצילות

וקלע'ם,במהפינקל,שמעון . 21

 , 1968תל-אניב •עונדעם

 . 166עמ'
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עקד,נ'צוצות, .פינקלשמעון . 22

 . 51-50עמ' , 1985תל-אניב

 . 51עמ' , 23מס'העדהשם, . 23

לעיל. 21הערהפינמן,יעקב . 24

השמונה-המאהמשלהי mלפה . 25

כאירועספרדגירושנתפסעשרה

היהודיכזיכרוןמכונןלאומי

ההשכלהתקופתמאז .הקולקטיבי

כולה,התשע-עשרההמאהונמשך

מןאינטגרליחלקהואהגירוש

מתפיסתוכןהיהודיתההגות

אתאשכנז)יהודי(כעיקרהיהודים

עליושניטלמוכהכקיבוץעצמם

הרודפותלרעותמענהלמצוא

יהודים-גרמניםסופריםאותו.

אתאימצוהתשע-עשרהכמאה

כספרדהזהב""תורשלהתמה

היפוכהאתוגםהמוסלמית,

הנוצריתהכנסייהמוראות-

והאנוסים.

'"האנוסים'ברור,מכס . 26

(תרצ"ט),ו'במהנ'הנימה",'

 . 5עמ'
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על"'האנוסים'ברונזפט,מ' . 27

(תרצ"ט),ב'במה'הבימה",'במת

ביותרהמפוארותההצגותאחתזושהייתהפסקוהמבקריםכל . 9עמ'

זו,בהצגהגםפרידלנ.דצבישלהבימויאתושיבחו"הבימה"של

דוןהראשית.הדמותשלעיצובהמאופןנגזרתהלאומיתהאמירה

משמרואישאמיץלוחםהואפינקלשמעוןשלבגילומוכריסטובל

עלבפומבימתוודההואתהפוכותאחריהמלכה.בחצרמוניטיןבעל

שארלעומתו,עמו.חיקאלובאומץבגלויוחוזרלאנוסיםהשתייכותו

מוצגיםצ'מרינסקי,ברוךשלבגילומוגלנטי,יוסףורבםהאנוסים

האנוסיםכאשרהעלילה,סוףלקראתרוח.כנכאיההתרחשותבמהלך

ייזהרכיומתחנןכריסטובלאלהרבניגששבת,קבלתלערוךמבקשים

לו,משיבוכריסטובלהשער",עלהצהובש"הסימןמאחרבמעשיו

בהצגה,האחרונהבתמונה 28כזאת".חותמתמכיר"איננילגיבור:כיאהבהמילא"השמורהמחזה . 28

בחוץ-במהנשמעותבימתית,הנראה-הנוכחהגאהליהודיכניגוד . 60עמ' , 1.5.6מס'תיק

בהקשרהאינקוויזציה.על-ידיהמקוםמןהנלקחיםהאנוסיםזעקות

שלהגוףשפתעלגולדברגלאהשלביקורתהבמיוחדמעניינתזה

שבורהואהאנוסים"במרתףהאחרונה:בתמונהכריסטובלפינקל-דון

ייתכן.לאשזהיודעיםאנווהריזקוף.וראשוישרגבומדי.פחות

מחפשתגולדברג 29כך".עללהתגברודאי,לו,תעזורבמשחקגמישותו'"האנוסים'גולרברג,לאה . 29

למעשה,שחקן.שלמכוונתאידאולוגיתבמחווהפסיכולוגיתאמינות .) 30/12/1938 (דברב'הבימה'",

מודעתבבחירהאלאבמשחק","גמישותבהיעדרכללמדובראין

הלאומי-הלקחואכןוגאה.אמיץיהודישלדימויליצירתהמכוונת

הביקורתדבריכךעלויעידוהמטרה,אלקלעההצגהשלהציוני

אקטואלילהיותההיסטוריהחומריחדללא"לא,אחי-אסף:מ'של

אבל 30בגולה".נמצאהעםעודכל-דורובשוםארץבשוםבשבילנובמות:"עלאחי-אסף,מ' . 30

העולםלתוכנירקלייחסאיןמעוררתשההצגההלאומייםהרגשותאתבמעלהב'הבימה'",'האנוסים'

בהפקת"הבימה"שלמפעלהלעצםאלאייצוגם,ולאופניהבדיוני .) 13/1/1939 (

כאשראיש,אלף-35מיותרבהצגהצפוהראשונהבעונההמחזה.

העבריביטאונההעולם,בעיתוןנפש.אלף-400כמנהכולוהיישוב

באירופההיהודיותובקהילותבפלשתינהשהופץהציוניתהתנועהשל

מסמליםהכהים-אפלוליים,הצבעיםבסולםהכנסייה,שלידהכיכר

הדתשלטוןהכנסייה,שלשלטונהאתספרד,בחייהשניהצראת

מלאותספרדתמונותמחזורנתנוהתפאורותכלהחשוכה.והקנאות

בתאורההשימושהואמצויןגוונים.עשירונוףאווירהשלריח

התלבושותצבעימנוףעםביחדוהמשחקים.התפאורהאתשהבליט

 27רבת-קסם.הרמוניתבימתיתתמונההיווהנהדרות

האחיםלמען"הבימה"שלהרוחניתעשייתהבשבחדוברובאמריקה,

 31בגולה.הסובלים"'האנוסים'עין-הרואי,מ' . 31

 .) 12/1939 (העולםב'הבימה",'

הגודלבסדרקופתיתלהצלחהאמנםזכתהלאהיהודיםשרוארכניההצגה

וגויסהעונותשתי"הבימה"שלברפרטוארנשארהאבלהאנוסים,של

דמותשבמרכזורחב-יריעהבאפוסמדוברחינוכית.לפעילותמפורשות
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המופיעפראג,שלמהגטונערשלפסינו-היסטוריגלגולאקטיבית,

החותרהמזרחמןאמיציםיהודיםלוחמיםחבורתמנהיגהראובניכדוד

הציונות,חלוץהיההראובנידודבדו,דבעיני 32מדיני.פתרוןלהשגת

המשותפיםהקוויםבאותםפתרונהודרךהיהודיםשאלתאתש"ניתח

מדינייםבתנאיםתתגשםוהארץהעםגאולתאומרת,זאת-להרצלגם

אחתפעמים,ששרקההצגההועלתההשנייהבעונה 33רוחניים".רקולא

הנוערחבריבפניתל-חי,לחלליהזיכרוןיום-באדרבי"אהפעמים

פדגוגית,להצגהדוגמההיאהיהודיםשרואונניזה,במובןוהלומ.דהעובד

תל-חי.מיתוססביבשהתגבשההארץ-ישראליתהמוות""תורתברוח

במארסו-3באומרבעיתוןשהופיעהרשימהמצאתיההצגהבתיק

לצפותשהוזמנווהלומדהעובדהנוערחבריתגובתאתהמתארתו' 94ו

 . 5.5.8מס'תיקהמילא"ה, . 34ולהצגהטרומפלדור,שלתמונתובאולםהוצבהההצגהביום 34בהצגה.

"יזכור"אתקראההנוערתנועתמחברותאחתקצרה:מסכתקדמהעצמה

בדברים"העלהמלניןד"בוהמבקרתל-חי,להרוגיכצנלסוןבדלשכתב

בשרשרתהחוליותאחתהמהווהאדר,י"איוםהיום,זכראתנמלצים

לרחששבניגודעו,דמצייןהרשימהכותבותקומה".לגאולהההתפרצויות

המתיחותדממה,השתררהההצגהתחילתעםהטקס,מהלךאתשליווה

פגיונועלמתנופלפינקל][שמעון"כשראובניולבסוף,וגברה,הלכה

ופורציםהצופיםמתעורריםונעלם,הולךרובינא][חנהדינהשלוצילrז

שלישירהמשךאפואהייתהההצגה .)םש(סוערות"כפייםבמחיאות

שבמרכזוציוניחניכהמסעלכינוןחברוושתיהןלה,שקדמההמסכת

המולדת.למעןהנופליםשלהמוות""תורת

ציוני.ניכוסשלבמיוחדמענייןמקרההיאאחיהכיאמותלאההצגה

עלתהוההצגהו' 943בשנתהמחזהאתכתבברגלסוןדודהסופר

 •ו 944במאי-6בב"הבימה"
הסופריםקבוצתעםנמנהשברגלסוןיוזכר 35

היהשבוו' 94ובשנתשהוקםהאנטי-פשיסטיהיהודיבוועדשפעלו

באחד"גוזט".תיאטרוןמנהלאזמיכואלס,שלמההשחקןגםמעורב

האנטי-פשיסטיהיהודיהוועדמטעםבאידישהראשוניםהרדיומשידורי

יחדולהילחםלהתאחדהםבאשרליהודיםברגלסוןקראבמוסקבה,

יהודיםקראוהמהפכהמאזשלראשונהטועןויידלינגרג'פריבנאצים.

עםגורלושותפותסולידריותוביטאואחתיהודיתלישותסובייטים

שבולאופןעדויותבידיאין 36המועצות.בריתלגבולותשמחוץאחיהם

מצאתיזולשאלההתייחסותל"הבימה".ברגלסוןשלמחזהוהתגלגל

קיסרי:אורימאתברשימה

אלאברגלסון,באמצעותהמחזהאלבאהלאש"הבימה"מאמיןאני

עניותולפיהואילהמחזה.באמצעותברגלסוןאלהגיעה-להפך

עיקשותאתכיוםלהפגיןשמבקשמיכיהיהוהגיוניטבעידעתי,

החיים,עלהמלחמהאתבחיים,הבחירהאתישראל,שלהחיים

בחיההידיעהבהאהלוחםהואהרוסירקלא ]".[לרוסיהלילךחייב

r-r= 
C:: 
;:-

 3ה'הוד'םשרוארבב'הדומן . 32
 י""1

 1נ:'!בגרמניתהתפרסםבדודמכסמאת

על-לעבריתותודגם 1925בשנת

לאחדשניםכארבעלמדןיצחקידי

להפקתהבימתיתהגרסהאת .מכן

 .וולפובסקימ"זהתקין"הבימה"

הדאובני"דודבדוד,מכס . 33

 ,) 1940 (ג'במהמחברו",בעיני

 . 5עמ'

 1945בשנתהועלההמחזה . 35

נמותלאהשםתחתבניו-יורק

לאהמחזהדוטבוים.יעקבבבימוי

בתיאטדאותולאב"גוסט"הועלה

ברחבישפעלואחדיםאידיש

האיסורבגללהנראהכפירוסיה,

הבמה.עלנאצייםסמליםלהציג

Jeffrey Veidlinger, T/1e .36 

M()S'L'l!W State Yiddis/1 T/1e([fre, 

lndiana University Press, 

Bloomington & lndianapolis 

2000, p. 219 
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והמוות"החייםקיסרי'אורי . 3 7

במקור),(ההרגשותהלשון.""ניר

 .) 19/5/1944 (אחרונותידיעות

המחזה"עלפרירלנד,צבי . 38

אחיה'",כיאמות'לאשלוהבימוי

 . 16עמ' ,)ר"שת( ·ג-'בבמה

בהמילא"ה,שמורהמחזה . 39

תקצירו:להלן . 17 . 2 . 9מס'תיק

נהרגבראברהםשלהבכורבנו

הראשונה,העולםבמלחמת

שבנוהאבמתבשרהעלילהובמהלך

האודם,בצבאבגרודמפקדהצעיר,

ניצבמולובקרב.הואאףנהרג

קרונבליטפרופ'היהודי-הגרמני

עולמי,שםבעלאגרונום,מדען,-

חקלאייםניסיונותבתחנתהעובר

לעיירההסובייטית.בעיירה

ברנדקהבשםנאצימפקדמגיע

בעברהיהברנדקה .חייליובלוויית

קדונבליטפדופ'שלאסיסטנט

לגלותממנותובעהואבגרמניה.

פרופ'תגליותיו.אתהצפיןהיכן

 .בנפשוידלשלוחמבקשקרונבליט

אותולהניאמנסהבראברהם

החזקיםלטיעוניוובתשובהמכ.ך

"אתםקרונבליט:פרופ'אומר

התעריתםהסובייטיםהיהודים

לבניכםהודותבעבודתכם,כאן

כגיבוריםהנהרגיםובנותיכם

בגלל .) 12(עמ'האדום"בצבא

ופרידהבראברהםשלהתעקשותם

אתהאויבבפנילחשוףשלאבתו

להישלחנידונההיאהתגליות,

חבריהבחזית.לחייליםכזונה

אתלפוצץמתכווניםהפרטיזנים

מפקדתהשתכנהשבוהספרבית

מתארגנתבינתייםהנאצים.

ותלמידותיההספר,בביתהופעה

החיילים.לפנילרקודצריכות

מובאתהיאברנדקהשלבפקודתו

שכולןמהמחשבהמבועתתלמקום.

אתיפציצוכשחבריהתיהרגנה

לאוזנןלוחשתהיאהמפקדה,

הןבהדרגהמהמקום.לצאת

ממשיכההיאואילומסתלקות

המפקדהיחידה.ונשארתלרקוד

ויותרבמיוחדלושניתןכמילנונראההואגםהרוסיהיהודיהנאצית.

 37היהורים.נקמתאתלנקוםאחרוציבוריחידמלכל

לבחירתמניעיואתפדידלנדהסבירההצגהסביבשהתעודדבפולמוס

המחזה:

שאננותנועלולכסותלהוסיףיכוליםאיננובהחייםשאנוזובתקופה

זאתשעושהכשםוהיצירה,האמנותטהרתעלשמירהשלבאצטלה

שיהיהלוהכרחהספרות.מןיותרחידברהואהתיאטרוןהספרות.

הואההכרחמן-התבערהבתוךנמצאיםבחיינואנוואם .יותרחי

הייתהזאתואףלזעזע.בפירושחפצנו .] ... 1ולהזעיקלהריעלצעוק,

להחרידמשאננותו,הצופהאתלהוציא-ההצגהמטרתבעצם

אינוהתיאטרוןעליהם.נשעןשציבורנוהשקטעמודיאתולערער

הזמןכשיבואהקהל,אתלשעשעוכשנרצה-בלבדלשעשעבא

דיברנואם .] ... 1לכךהמתאימהההצגהואתהמחזהאתגםנמצא

לנער-לעצמנושראינוהשליחותוזוהצוזההריהשעה""צועל

ביישובנושהשתררווההשתמטותהשאננותהתרדמה,מןהצופהאת

בדרכוילךהתיאטרוןואילך.אל-עלאמייןימילמןמהמערכה,הקטן

שוםגםוכך"התנפלות"אופולמוסושום-עליושמוטלמהויעשה

 38מדרכו.יתעוהולאוניצחונות"תהילה"

בכךחשיבותוועיקרדל,הואאחיהכיאמותלאהמחזהשלהדרמתיערכו

הארץ-ישראליתהציונותשבובאופןהשתלבהפדידלנדבבימוישההצגה

שואה","מחזהלכתובהתכווןלאבדגלסוןהגטאות.מודדיאתה~דידה

זהותשלהתעודדותהמתארהסובייטיםהיהודיםחייעלמחזהאלא

לכודיםהיהודיםבעודהשנייה,העולםמלחמתבזמןתרבותית-לאומית

בנושאיםמטפלהמחזההשאר,בין 39טוטליטדיים.משטריםשנישלבצבת

קדונבליט,פדופ'-הדתיתלזהותןהדמויותשלביחסןהשינויאלה:

למקום,הנאציםכניסתעםכיהודישמזדהההמתבולל,היהודי-הגרמני

היהודית;מהמסורתכוחואתששואבהסובייטיהיהודיבד,ואברהם

הסובייטיתהלאומיםאחוותשלבמבחןוההעמדההיהודיתהסולידריות

עלהבימוישלהתוספותוכןבעלילההשינוייםזאת,עםהנאצים.מול

שלרשימותיודבר.לכלשואה""הצגתלפנינולמעשהכימעידיםהמחזה

פדידלנדשהכניסהמופלגיםהשינוייםעלמלמדותמלניןד"בהמבקר

שהתנקשמההתנקשותבהצגהמתבדנדקההנאציהקציןלדוגמה,במחזה.ס•

במחזהתמונהאותהההצגהמןהושמטהולכןקדונבליט,פדופ'בחייו

הודאתאיןבמחזהיהודי.ילדשלמדמועירוילקבלמסכיםהואשבה

הנאצי"הדגלמלנין,זאתשמתארכפיבהצגה,ואילונאצי,דגללהניףבמה

האסתטיקההקיד".י•מעלארוכהשעהמתגרה- )!(והחגיגי )!("היפה

שלבתולוביץ),(פאניפרידהשבהבתמונהבולטתוהמוותהקיטששל

הנאציהקציןעל-ידינשלחתשהיאלפניסועדריקודרוקדתבד,אברהם

הקיטשאתלהבליטהואאףפעלהבמהמראהבחזית.לחייליםכזונה
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הקדמיבחלקמישורים:לשניחולקההבמהצילומים,על-פיוהמוות.

הסמליות.התמונות-הבמהובעומקהראליסטיותהסצנותהתרחשו

הקטןבנהלעיניהיהודייההאםשלהרצחתמונתהתרחשוהבמהבעומק

יהודי.ילדעלבדוביםמאיימיםגרמניםחייליםשלושהשבהוהתמונה

הירכתייםמןמגיחנער,בידיהמוב:לאמיתי)חיים(השחקןהעיוורגם

במילים:המסתייםהעיוור","משידתשלונסקי,מאתשידשדבעודו

גויילנו/עםגםפדותוישע?/הנכונהנקםעינינו/יוםעוד"התחזינה

"סוףהתקנתהואבהצגהשהוכנסביותרהמשמעותיהשינוי 42האדץ?".

מצאתיבהצגה.שנכללהפרטיזניםעבודשידגםחיברשלונסקיטוב".

הופך"שם"המדדשבוהאופןאתהמבטאותמילותיואתלהביאלנכון

ציוני.לאקטהמשודדשלבעטו

שדותינו,עלעיט

ציפורניו'בכשדנו

בחודינו'קומו-קומו'

הקרב.לשדהצאוקומו

כמים,שפוךדם

ועםאדםעלבונות

שבעתייםנקמהעוד

הנקםהואוקדוש

לנונכונהעוד

וכאב,ושכוליגוןעת

כולנולדאותנזכהאך

האויבבמפולת

אויבנוובנפול

לדיראון'מפלתו

עלינויזרחגדולאוד

 .והחזוןהפדותאוד

באדרי"אליוםהשנתיהזיכרוןבטקסזדטל,עדיתשמלמדתכפי

שהגיעוהידיעותעלבן-גוריוןדיווח ' 1943בשנתבתל-חישהתקיים

המיתהתודתאתלמדו"הםהיהודים:מדידותעלמאירופההיישובאל

במשפטגבורה".מות-עלינוציוווסג'דהתל-חימגיביאשדהחדשה,

שלוהדחקה,ניכוסשלהאמביוולנטיותמקופלתזדטל,טוענתזה,

הרשמייחסהאתולימיםהיישוב,יחסאתשאפיינהוהתנשאות,הערצה

הגבורהאתמייחסבן-גוריוןאח,דמצדהגטאות.מדדאלהמדינה,של

אחדומצדהישראלית,הציונותמןהמודדיםשקיבלולשיעוריםבגטאות

שאנחנומהסוף-סוףלמדו"הם"-ל"הם""אנחנו"ביןהבדליוצרהוא

דורש •ניצלבדבוקהאךמופצצת,

אתלידיולהסגירמהתושבים

וגוזרהיהודיהפרטיזןשלהוריו

קוראאזמוות.דיןבדאברהםעל

כיאמות"לאלעומתו:אברהם

מתפרץקדונכליטפרופיאחיה".

ופוצעבבדנדקהיודהלמקום,

ניסיוןהיאהבאההסצנהכל .אותו

"הגזעמסכהאתלקלףבדגלסוןשל

שרקלקציןמבשדהרופאהעליון".

לסוגתואםפצועיהודיילדשלדמו

מסכיםהקצין .לוזקוקשהואהדם

מהרופאודורשהעירויאתלקבל

מוחלטת.סודיותעללשמור
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מהצבאחייליםהאחרונה,בהמונה

האותלמתןממתיניםהאדום

הנאצים.עלההתקפהלתחילת

קברלידהפרטיזניםוחבריהפרידה

המתהילדאתאוחזתפרידהפתוח.

בגבעה.פילגשסיפוראתומספרת

"לא,המחזה:אתחותמותמילותיה

אלאבאדמה,נטמיןלאנקבור,לא

עוללומהדאוכולו:לעולםנדאה

ביןפוסעתהיאוהשמידום!".לנו

קוראת:הידיותובתוךהחיילים

 !אותםהשמידו !אותם"השמידו

 .) 44(עמ'השמידו!"

תווומשתומישוה . 40

 . 17.2.9מסיתיקבהמילא"ה,

 24ב-שהתפרסמהרשימה . 41

תיקהמילא"ה,דאו ; 1944במאי

 . 17.2.9מסי

בתוכנייתמופיעהשיר . 42

מס'תיקהמילא//ה,ראוההצגה;

.17.2.9 
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והמוות,האומהזרטל,עדית , 43

ופול'ט'קה,!'כרוןה'סטור'ה

 . 45עמ' , 2000אור-יהווהדביר,

ניאמות"'לאזרובבל, . 44

כהצגתנרגלסוןלד.אחייה'

 ,)ד"שת( 'ג-'נבמה'הנימה",'

 .)י"דשלי'(ההדגשות 13עמ'

אשמןאהווןגרשון,חנוך . 45

ספר(עורכים)צ'מרינסקיודבורה

שלה'צ'רהדרךצ'מר'נסק':

הוצאהתל-אניב:עבר''במא'

תש"ז,לעם,

כיצדמלמדיםזרובבלהמבקרשלדבריו 43למרת.איד-רבזמןיודעים

הגטאות:למורדיהיחסאתההצגהשיקפה

בהצגתהצופיםהמוןשלהעמוקהבחוויהלחושפעםלאלינזדמן

שלגדרנושמתוךהדגשהלי],הייתה ... 1ספונטניתכהגנה"הבימה"

עםשיצאוהעלוביםהקרבנותהגטו,מודדיזעקתעולהאברהם-בד

עצמםשהםשידעולמרותהטיבטוניים,בצבאותלהילחםבידנשק

והנפשיהרוחניהכוחאחדישביהלךלבנוהמצר.מןייחלצולא

הזדוניהשלטוןנגדמתקוממיםהםלוהודותאשדשלהםהפנימי

שמותםבטוחיםכהיותםהמוות,לקראתזקופהכקומהויוצאים

יפהולמותלהילחםהללוירעואחריהם.לבאיםחייםמקוריהפוך

הנאציםפניעלויעבודיחיהחיההיהודיהעםכיהאמונה,ככוח

 44המשתוללים.

העולםשלתוקפניבניכוסרקמדוברשאיןמלמדיםהסימניםכל

מההיסטוריהכחלק"שם"המרדקרי,-הציוניהשיחלטובתהברגלסרני

הציוניהכרחביןהזיקהאתיוצרתשההצגהאלא-הציונותשלהרשמית

סיפוראתברנהכןואגבההשמדה,ימיבעצםהשראהקרבנותסיפורלבין

שבדרן.המדינהשלהגבורה

צ'מרינסקי,בררןשלבבימויו"הבימה",העלתהאחיהכיאמותלאלפנישנה

ברקרביץי"דשלובעיבודובתרגומועליכםשלרםעל-פיהחולבטוביהאת

שללתיאטררןמקשרתכחוליהבהצגה,לזרןראויכאןדווקא .) 1943 (

בדברים"הבימה".דיברהשבהםהשוניםלקולותוכביטויצ'מרינסקי

העירהבימה",ב"חרגהחולבטוביהשלהבכורהלפניצ'מרינסקישנשא

האידי,בתיאטררןהמחזהשלהקנונימעמדושלמרותהצנועהבדרכו

שמערןביןהמאבקבשושנים.סרגההייתהלא"הבימה"לבמתדרכו

שלהשתתפותהגםכמרהראשי,התפקידעלברטרנרבויהושעפינקל

נחשבהמסוימתהזמןשבנקודתמעידיםחרה,הבתבתפקידררבינאחנה

קשורההמחזההפקתמקרם,מכל"הבימה".במתעללעלותראויהמחזה

ללמודניתןשעליהצ'מרינסקישלהמקצועיתלביוגרפיההזרקקשר
של"בצלוברשימהצ'מרינסקישכתבמדברים 45 .)ז"שת(צ'מרינסקימספר

ניתןעליכם),שלרםשללהולדתוהשמרניםשנת(לצירןעליכם"שלרם

ליצירותיוהמוקדשתיאטררןלייסדכשחקן-חובבמחשבתועלללמוד

בפלשתינה"הבימה"שלשהקהלאמונתועלולימיםעליכם,שלרםשל

הסופר.שלעולמועללוותריכולראינוצריךאינו

וניכרבעמלוברכהשרואהבטוביהפותחתהמחזהעלילתכזכור,

הקונפליקטהגויים.הכפרייםמשקימכליותרמשגשגשלושהמשק

והאהובההנאורהחרה,הבתשלסיפורההואהעלילהאתהמטעין

פוגרומיםבעקבותלו.להינשאומחליטהבגרישמתאהבתבבנותיו,
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לאוזניהמגיעההידיעהגירוש.צולטוביהמוסריםהכפרייםבסביבה,

בפניוומכריזהאביהלביתחוזרתבעלה,אתנוטשתהיאחוה,של

אני.גםאלןתלנו,אשדאל-כהואםכהאםאחריכם.""אלן

סיפורלביןחוהביןזהותיוצרהטקסט 46צדתי"·צרתכםחיי,חייכם

בהמשךמתחזקתזווזהותלנעמי,המואבייהרותשלהצטרפותה

לביתהשיבההיאחוהשלבחידתהלבתו.המוחלטוביהשלבדבריו

מוותדיןשגזרשנחרב,לביתשיבהגודל,ושותפותהזדהותמתוןאבא

למטעןתודותהתחדדהזובחידהשלמשמעותהיושביו.עלמאיים

שלמרותדובינא,חנההשחקניתשלהציבוריתולפרסונההתרבותי

עלשקיבלהשעדיצוין,זהבהקשרחוה.הבתאתגילמהשנותיה

להשתתףדובינאסירבה ,) 1939 (אפרתמידל'השלתפקידהאתעצמה

הבימתיתהדמותזה,במובןאידיש.תיאטדוןעםהמזוהותבהצגות

הבדיוניתהדמותשיבתנפולה:שיבהשלסיפורהיאחוה-דובינא

שלהראשונההשחקניתושיבתהמסורתי-דתי,לעולםאביה,לבית

ההיסטורישבהקשרמובןאמנותי.אידילתיאטדוןהעבריהתיאטדון

הידיעותלביןבמחזההפוגרומיםביןקישורנוצרההצגה,הועלתהשבו

יחדשהבדיחהאףבפלשתינה.היישובלאוזנישהגיעוההשמדהעל

לאומיבביתלצורןנוספתהונחההייתהמהכפרהמשפחהשדידישל

שלההיסטוריותהצגותיונמושלאזאת,הצגה-ארץ"ללאל"עם

כן,עליתדחדשה.יהודיתנ.;יצמהבנייתשלסיפוראיננהפדידלנ,ד

תכונותיואתהבליטהטוביהשללדמותובדטונוביהושעשלפרשנותו

שנטועעממיאישמלידה,"למדן"מזג,טובנפדי-"ישן"כיהודי

הואהעצמיתהאירוניהכישרוןובזנותכןומשוםבאמונתו,עמוק

הביקורותבצדאחרת,אוכןעליו.הניחתיםבאסונותלעמודמסוגל

אןשליליות,ו/אואפולוגטיותביקורותגםהיוההצגה,עלהחיוביות

בגרסתההועלתהוהיאהקהלאצלההצגהמהצלחתגדעולאאלה

ההצלחהאתגםבצלהמעמידמדשיםהישג-פעמים! 260הראשונה

אשמןאהווןמאתהזאתהאדמהשלוקופתית)(אמנותיתהמשולבת

צ'מדינסקי.שלבבימויו

צימויגםקיבווןשרהתיאטוון

הקצרשישייוםכגוןלסיפורת,עיבודיםבולטיםצ'מדינסקישלברפרטואר

המשודד,שלשישיםהולדתיוםלציוןשהועלתה(הצגהביאליקעל-פי

שלוםעל-פיוכתריאלים ) 1937 (כינורעלי ,) 1934 (כשפיםמעשה ,) 1933

עליכם,שלוםלהולדתהשמוניםשנתלציוןהועלתה(האחרונהעליכם

בייםכןנמו .) 1936 (מו"סמנדליעל-פיהשלישיבנימיןומסעות ,) 1939

ונאמוד ,) 1933 (עליכםשלוםמאתעמךאתפדידלנדצביעםבשיתוף

שלשהרפרטוארלקבועלפינןניתןהחולב.טוביהאתביים-1943ב

"הבימה"שלהאינטר-רפרטוארייםהקשריםאתמחזקצ'מדינסקי

הבימתינפרשנוצ'מדינסקיאתלאפייןבוודאותואפשראידיש,לתיאטדון

..... 
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 ~בהמ'לא"ה,שמורהמחזה . 46

 . 81עמ' , 5.4.8מס'ת'ק
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גםכלוליםשלוברפרטואר . 4 7

 ,) 1939 (ליווייקה'מאתהאישמי

יעקבמאתושטןאדםאלוהים'

מוורשההסוחר ,) 1941 (גוררין

 .ברונשטטררומןמאת

במה ',"ךמע'"ביאליק,ח"נ . 48

ה:עמ'(תרצ"ג), • r-·א

התיאטררןלו,יעמנואל . 49

קוררת"הבימה":הלאומי

 ' 1975-1917בשניםהתיאטררן

 156עמ' , 1981תל-אביבעקד,

 .)י"דשל,י(ההדגשות

למטרהלושםלויעמנואל . 50

התיאטדוןתולדותאתלחקור

החברה,מדעישלמבטמנקודת

אתחסרהפוזיטיביסטימחקרואבל

הוא-כלומרהתיאטרוני,ההיבט

הואההצגות,לטקסטמתייחסאינו

מתוךניתוחללאציטוטיםגדוש

נטולהואובעיקרזיכרונות,ספרי

ביקורתית.עמדה

יהודילהיותקשההועלופרידלנדשלשבבימויויצוין 47עליכם.שלרםשל

 .) 1939 (גררדיןיעקבמאתאפרתרמירל'ה ) 1936 (עליכםשלרםמאת

"הבימה",שלהרפרטוארבתפעולאידישתיאטררןשללתשתיתבאשר

את(שליורהביאליקנחמןחייםשלהנרגשיםדבריואתלהביאראוי

עמך:שלהבכורההצגתלאחרבמוסקבה)מייסודה"הבימה"

שלוםשלהתוכןמשלנו:הכוליהודית.שמחהאמתית,שמחהזוהי

עבריתשלנפלאהמזיגהקלסית,לשוןברקוביץ,שלהלשוןעליכם,

מאוד'יהודיםהיותמידהלוא"הבימה"שלהמזpחקיםויהודית,

חו"ל,שלולאא"ישלאווירהואהמחזהנוצרשבוהאווירוגם

הואשהכולהראשונההפעםשזודומהעצמאית.פנימיתהדז'יסורה

 48מלא.בצירוףיהודי-עצמי

ההצגותכימלמדיםלויעמנואלשלבמחקרוהסטטיסטייםהלוחות

הצלחהנחלואידישתיאטררןעםאינטר-רפרטוארייםקשריםהמקיימות

 113-יהודילהיותקשהפעמים; 135עלתהעמךהצופים:קהלאצלרבה

הרטוריקהפעמים. 170-אפרתמירל'הפעמים; 103-כינורעליפעמים;

לשיחשבהתאםמעידהאלהלהצגותביחסלויעמנואלשלבמסקנותיו

ונדחקותהדירןחרבתידילצאתכדימאוזכרותהןהאידאולוגי-ציוני,

כךשלילתן.דרךבהןשולטאלאאותן,מעליםאינוהדירןכלומרהצדה.

דבריו:אתלויעמנואלחרתם

הגדולההקטגוריהאתהיווביידיששנכתבומחזותזובתקופה

שטעטל'מחזותהיוהיידייםהמחזות .]". 1ברפרטוארביותר

הצלחתםברוסיה.היהודיםהוויעלמלודרמותאוקומדיותובדובם

לתקופה:אופייניתהייתההחולב"ו"טוביהאפרת""מידה'להשל

שבהעלאתחששוהמנקדים .]".[ונוסטלגייםסנטימנטלייםמחזות

וטענוראקציונרי,תפקידהתיאטדוןממלאנוסטלגייםיידייםמחזות

לעבד,נוסטלגיהלעודדלאהוא"הבימה"שלהחשובתפקידהכי

 49העתיד.לקראתהקהלאתולהכיןלחנךאלא

מתיאטררןלמחזרת"הבימה"אנשיפנומדועשואלאינולויעמנואל

לביןבעבריתתיאטררןביןהמלאכותיתלהפרדהבהתאםכן,כמראידיש.

שלהמחקרמאופקחלקכללמהורהאינוזהתיאטררןבאידיש,תיאטררן

במוסקבה,"הבימה"שלהמורכבסיפורהאתמחמיץגםהואולכןלוי,

היורהכיצדבשאלהכאןלהעמיקארכללא soרבפלשתינה.נדודיהבשנות

וודאי"הבימה"הסטרדיהשללעשייהתשתיתהמודרניהאידיהתיאטררן

בהפקתהדיבוקשהצלחתאזכיררקהצגותיה.שלההתקבלותלדינמיקת

המחזהשלדרכואתלמעשהשסללההיא ) 1920(ורשה,טררפע"ה"ררילנע

בפלשתינהבביקור .) 1922(מוסקבה,"הבימה"לבמתאנסקישלמהמאת

שלבבימויועליכםשלרםעל-פיהאוצראת"הבימה"העלתה ) 1928 (
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שלוםמחזותשלהפופולריותלאורממוסקבה.שהגיעזיקיאלכסיי

שלהבחירהאתלהביןקשהלאאידיש,תיאטרוןשללהקותאצלעליכם

שלבטעמוברורההתחשבותכאןהייתהכלומר,האוצר.במחזה"הבימה"

תיאטרוניעםאינטר-רפרטוארילקשרוביטויביישובהפוטנציאליהקהל

חזרהבפלשתינה,ביישובהצופיםקהלאתשמיצתהאחריאידיש.

אוריאלעםהרפרטואראתוהרחיבה ) 1929(ספטמברלברלין"הבימה"

מחזה .) 1931 (גרנובסקיאלכסיישלבבימויגוצקובקולמאתד'אקוסטה

ביטוילידיבאהקנוניומעמדוהאידי,בתיאטרוןהרווחייםאחדהיהזה

שלסיוריהאתלתאראיןבכלל, 5תועים.יכוכביםעליכםשלוםשלברומן

ישבכךכיהאידי,התיאטרוןלסצנתהזיקהללאנדודיהבשנות"הבימה"

התרבותימהמארגחלקשהיותיאטרוניותמאופציותמפורשתהתעלמות

הייתהששומריםאצייןזהבהקשרביקרה.שבהםהיהודייםהמרכזיםשל

 ,) 1937 (באירופהלסיורצאתהלפני"הבימה"שהעלתההאחרונהההצגה

המסתייגתמהביקורתרקנבעהלאהסיורשלברפרטוארואי-הכללתה

קהלהעם"הבימה"שלהשונהמההסכםכנראהאלאביישוב,שספגה

ואוריאלהנצחיהיהודיהדיבוק,מההצגותחוץולראייה,באירופה.

יהודילהיותוקשההקצרשישייוםעמך,ההצגותאתהסיורכללד'אקוסטה,

ההצגותשכל(יוזכראידיש.תיאטרוןשלברפרטוארהיטבהמשתלבות

בעברית.)באירופהבסיורהועלו

התרבותשלאופייהעלנוקבויכוחהתקייםהציוניבהקשרכידוע,

במזרחהיהודיתלתרבותישירהמשךמהווההיאכמהועד"החדשה"

"שלילתשחרףהעובדהאתמדגיש ) 1980 (אבן-זהראיתמראירופה.

מרכיביםעלזותרבותהתבססה"חדשה",תרבותלכונןוהמגמההגלות"

משנותשביט,יעקבשמצייןכפי 52המזרח-אירופית.מהתרבותרבים

העירוניתהחברההתפתחההרביעית,העלייהגליועםהשלושים,

מזרחבעריהיהודיתההמונים"ל"חברתמקביליםבקוויםבפלשתינה

תרבותיים-צרכיםרקלאאתההביאהההגירהלטענתו,אירופה.

אי-נחתאמנםשעוררותרבותיים-רוחניים,צרכיםגםאלאחומריים,

צלב""מסעשוםאבללתל-אביב,ורשה""גינוניאתלהעתיקבנטייתם

קשרהמקייםכמוסדשתיאטרון,מובן 53זו.התפתחותלמנועיכולהיהלא

אםאחרות,במיליםטבע".כ"שמורתלתפקדיכולאינוקהלו,עםהדוק

היההאידילתיאטרוןתרבותי,זיכרוןעלהמבוססתמערכתהואתיאטרון

תיאטרוןשלעקבותיוהיישוב.בתקופת"הבימה"בהפעלתחשובתפקיד

צ'מרינסקי.שלבתיאטרוןהיתר,ביןמצויים,וחיוניותוחיותוזה,

הואצ'מרינסקי,ברוךשללזכרונוודמכסשכתבנרגשיםבדברים

אברהם-היהודיהתיאטרוןלאבישנחשבמילביןבינוהשווה

לשניהםהמשותפתהסגולההייתהוהטבעיות"המקוריותגולדפדן:

נוו,דאמנם 54ויציבותו".בתרבותיותועליועלהשצ'מרינסקיאלא-

לדיוןחשובההערתואךגולדפדן,עםמחמירמפראג,האינטלקטואל
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והוצג-1846בנכתבהמחזה . 51

בארוסה-1881בבא'ד'שלראשונה

והע'תונא'הסופדשלבתרגומו

התרגוםעל-פ'לרבד,'הודה'וסף

ו"נברג.פ'וטדשללרוס'ת

"הצמ'חהאבן-זהר,א'תמד . 52

עבד'תתרבותשלוההתגבשות

באדץ-'שדאלו'ל'ד'תמקומ'ת

 ,) 1980 ( 16קתדרה ," 1948-1882

 . 189-165עמ'

"ורשה;תל-שב'ט,'עקב . 53

ספרותב'ןועבר'ת:"ד'ש-אב'ב

 ','הספרותהמון','לחברתהמון

 . 207-206עמ' ,) 1989 ( 4-3

 . 243עמ'לע'ל, 46העדה . 54
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דאו:השלימזל,דמותעלעוד . 55

Ruth Wisse, The Schlemiel as 

Modren Hero, The University 

of Chicago Press, Chicago and 

1971 London 

"מעשהבדקוביץ,י"דעל-פי . 56

מרדיהבהוצאתהתפרסםכשפים"

שלסיפורובצירוףבארוסה

בחוברתהקצר"שישי"יוםביאליק

התרגוםאת .עםמסיפורישנקראה

שמעוןהמשודדהתקיןמאידיש

ביאליקהתרגוםאתערכוגינצבודג.

ודבניצקי.

מרטיביםעלמברססבהצגותיומרכזיחלקשכןצ'מרינסקי,שלבפועלו

אחרות,במיליםספרותית.ליצירהשעובדוהיהודיתהעממיתמהתרבות

לספרותלהיחשביכוליםאינםצ'מרינסקישעיבדהספרותייםהחומרים

שבמרכזהדמותהעממית.מהתרבותמרטיביםספוגיםהםאבלעממית,

הצומחתהשלימזל-הבדחן-השפילער,שלזראלאגרף","בעלאיננה

שמערן-אליהםכאלה ssהשטעטל.שלהספרותי-אמנותיהדימוימתוך

עגלונים,כינור,עליבהצגההכליזמרנפתליכשפים,מעשהבהצגההחייט

כולן-כתריאליםבהצגהאידישתיאטררןושחקנישדכניםסוחרים,

למסורתעבריתששפתוהתיאטררןביןהקשראתשחיזקודמויות

היהודיבהצגותיו,בפורים-שפיל.רהשפילעריםהכליזמריםהבדחנים,

לפן(ששיירהקצרהשישייוםבהצגותההישרדות.כאמןמוצג"הישן"

ביןהקבלהנוצרתכשפים,ומעשהביאליק)שלביצירתוהנמר-עממי

עליבהצגות 56התיאטררן.אשלייתלביןהדמויותשלהקיוםחוויית

ההתרחשויותהשפילערים.שלהיומיוםחיימוצגיםרכתריאליםכינור

למקררהעיירהאתהפכואלאל"שטעטל",געגועיםביטאולאהבימתיות

קיומית.משמערתבעלתעל-זמניתיצירהשל

שקיבל,מרגעאליהנקלעליפאשר'התסבוכתאתמגוללהקצרשישייום

שלהמילהלבריתגעציו'העשירמידידוהזמנהבבוקר,שישיביום

ו'שלבביתושיאהבצהריים.בשבתלעיירהשובררעדהראשוןנכדו

הגרישהעגלוןלאחרשישילילבאשמורתליפאו'הגיעלשםפינקה,

ו'מוצאשחרעםהשבת.לצאתולהמתיןבשדהלבדלהשאירוסירב

ייתכןכיצדעליו:נטרפתכמעטודעתובביתו,ישןליפאו'אתפינקה

שוודאימידמסיקהואבשבת.אליוהגיעידוע,מצורתשומרליפא,שר'

אותריחשובלאליפאשר'וכדיהשבוע,ימיבמנייןעצמוהואטעה

במהירותמסלקהואלו,ילעגולאהסמוכההעיירהרבניגמורלגרי

כההןפינקהו'שלהפניםוהעמדתהחולאווירתהשבת.סימניאת

אתמכיןהעגלוןשבת.מוצאיאלשהתעוררמשתכנעליפאשר'אמינות,

יוצאכשהקהלבדיוקלעיירהומגיעלדרךבבטחהיוצאליפארד'הסוס

תעתוע,שלבסוגיותעוסקתהעלילההרעיוני,ברובדהשבת.מתפילת

יכולתנולביןהזמןשלהממשיתהמציאותביןבמתחובעיקראשליה,

גדולספרתפאורה:שלאלמנטבאמצעותהובלטהייצוגמישורלעצבו.

שלהספרותיהמקרראתשהמחישראובן,הציירשלבעיצובוממדים,

איוריםמופיעיםהספרמ"עמרדי"שנייםעלהבימתית.ההתרחשות

ליפאו'מסקין),(אהווןהעגלוןאיבןפנים-בית.שלעדיניםבקורים

ונראהה"דף",לידעומדיםפינקל)(שמערןגעצירד'ברץ)(אברהם

המלבושבאמצעותהבימתיותהדמויותעיצובמתוכו."יצאו"כאילו

המחישה"דף"-ולהפךהשטוח;ה"דף"אתהבליטהגרףרשפתהמגושם

כךממנו.ה"ברקערת"הבימתיותהדמויותשלוהחיוניותהיזרותאת

אחרות,במיליםהמילים"."שפתשללטקסטורההגרף""שפתהפכה

שלהמחזהאלא"מציאות",שלהמחזהאינההבימתיתההתרחשות
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במלכודתנפילהשלנמסכתהיומיוםחייאתהמגוללתמעשייה

הפתיחה,בתמונתהחלביטוילידיבאההקרנבליתהרוחהאשליה.

געצי,ר'לוששלחבבגדיםבעלהאתמלבישהליפאר'שלאשתושבה

הביתמדלתלצאתמסוגלהואבקושישרקעדאותומשמיניםואלה

בשירתםהמל~והלריקודעבורהעשיר,ידידושללנפילאותווהופכים

וכלהנפילים,כשלושההנראיםאיבןוהעגלוןגעציר'ליפא,ר'של

צופההקהילהשכלשוטהכמיןלעירליפאר'שלכניסתובתזמון

הבימתיתלהתרחשותהצופהביןהזרהיוצריםהייצוגאמצעיכלבו.

אתוהמוכרת,והצפויההפשוטהלעלילהמעברלקלוט,לוומאפשרים

באירופה"הבימה"שלהאחרוןבסיורהמגלמת.שהיאהקיומיהמשל

הוורשאיהיומיבעיתוןהתפרסמההשנייה,העולםמלחמתפרוץלפני

המילים:באלההקצרשישייוםעלביקורת 57ווארטדאס

מקורותעלהמראהרז'יסורית,עבודהשלמזהירהתופעהזוהי

כלעלהגדולהאמנותיהתאטרוןמהם.שואבתש"הכימה"העממיות

איתניה,קרקע-עםרגליותחתשתהיהצריךשלוהקלסיהרפרטואר

שיעמיקוכמהוכל-שורשיואתתזיןאשרשחורה,אדמהאותה

 ssהשמיימה.כנפיוימריאוהשורשים

שלוםשלסיפורולעיבודצ'מרינסקיפנההקצרשישייוםהצלחתבעקבות

המכושף")."החייטבמקורונקרא(הסיפורנשפים""מעשהעליכם

שמעון-הראשית:הדמותאתגילםגםאלאוביים,עיבדרקלאצ'מרינסקי

אתמוקדי)משה(שלהתפאורההבליטהכשפיםמעשהבהצגהגםאלי.

ועליו,שחורמסןהיהבונתקלשהצופההראשוןהדימויהייצוג.מישור

ורגליהםהאחוריותרגליהםעלהניצביםתיישיםשנילבנים,מתארבקווי

גדולה,זהבמגילתהתגלתההמס,ןעלייתעםזו.מולזומנוונותהקדמיות

 59מסוימת.להתרחשותהרקעצויריחידהכלעליחידות-יחידות.עשויה

יצרהקצר,שישייוםבמחזהראובןשלהמינימליסטייםמאיוריולהבדיל

כ,ןצבעוניים.בפרטיםעשירה"סיפורית","דברנית",תפאורהמוקדי

ומהמשנהמהתלמודציטוטיםשללהיההמלמדשללחדרוהרקעלדוגמה,

המגילהגלגולפעולתאנושיות.בתנוחותוחמוריםעזיםדימוייוביניהם

סיפור-מעשה.מתוןהיוצאותדמויותשלהרעיוןאתחזותיבאופןביטאה

מתמלאתהבמההאחרונה:בתמונהמיזנסצניביטויקיבלגםזהרעיון

הוראותועל-פיבבהלה,מתרוצצותנולןהעלילה,מןחלקשהיודמויות

במגילה.שנפערהחורלתוךמסוגננתבתהלוכהלבסוףנכנסותהןהבמה

שמעון-אלי-שמע-קולנו,שלדמותוהבימתיתההתרחשותבמרכז

בבנים,מטופלטלאים,מטליאוהואחייטלמדרגתלהגיעזנהשלא

אינושמעון-אליציפה-ביילה-רייזה.אשתובידינשלטוגםואביוןעני

פיזית.מבחינהומעוותמנוערגםאלאחברתית,מבחינהנחותרק

אנטיתזהשהואבימתידימוייוצרותנגברועליבותושלוהפיזיונומיה
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ה'הט l $/ 11 01$דהעיתון . 57

"ארץ-ישראללתנועתש"ך

עורכוורשה.כפולין,העוכרת"

רוכשוכ,זלמןשניאורהראשון'

כמוסףמפלשת'נה.כמירחוהובא

פרסמו,הע'תוןשלהספרותי

יצחקמאנגר,א'ציקה'תד,כין

ו'צחקכרקוכיץי"רזיגגו'כשכיס

קצנלסון.

הביקורת"דברימתוך . 58

כ'במהא'רופה",כע'תונות

 . 13עמ'(תדצ"ח),

כהמ'לא"ה,שמורותהתמונות . 59

 . 10.1.10מס'ת'ק
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שלום"'מגילתמלאך,ל' . 60

כשפים",''מעשהלהצגהעליכם'

 . 31עמ'(תרצ"ר),ו'במה

העוסק"גלותי"סיפוראינושהמחזהאלא"החדש".האדםלדימוי

כמעטסיפור-מסעבאמצעותמעביר,הואאלאהעיירה",ב"תרברת

נפגשפעמייםשלרששייכרת.וחוסרשוליותשלחריפהחוריהקפקאי,

יי"ש,הפונדקאיאותרמשקהפעמיםשלרשהפונדקאי,עםשמערן-אלי

ציפה-העלילה,במהלןבתיש.והעזבעזהתישגלגולהיאוהתוצאה

נשקרואילוהדלות,מןלהפחיתשעשויהממשיתעזעלמדברתביילה

והאירוניה.הלשוניתההתחכמותהפסוק,המילה,הואשמערן-אלישל

המלכודתאתחושפיםהפרפררמטיבייםהחליבהומעמדיהקנייהמעמד

ציפה-ביילהעליומשליכההשנייהבפעםשמערן-אלי.נפלשלתוכה

שילוחכמנהגהתיש,עםהחוצהאותרר~שלחתביתכליזעםברוב

שמחוללהחורבןקטעאתצ'מרינסקיהשמיטזרבנקודהלעזאזל.העז

כמין-חלום/סיוטתמרנתבמקומרוהוסיףהמכושפת)(העזהגלגול

לרביץ,פניהשחקניתשלבגילומההתיש,תיאטררן-בתרן-תיאטררן.

ולבסוףעליו,"משתלט"כישוף,עליומפיללפניו,רוקדבר,מתגרה

ב"מציארת".גםממשירההפוך""העולםהתיש.עםשמערן-אלירוקד

לערמתו.לרקודממשיכההעזמהסיוט,בבעתהמקיץכששמעון-אלי

"הרז'יסררהאפקטיבי:היהצ'מרינסקישלהבימויהביקורות,על-פי

לפרקמפרקשעברהבבת-צחוקמתוחה,בצפייההקהלאתהחזיקה

שלמוצלחתאמנותיתקומבינציהזרהייתהאכן, .]".[רועשלצחוק
 60ר'הבימה///.עליכםשלרם

פעלההשפילער,שלחייומסכתאתהמגוללתכינור,עליבהצגה

העלילתיהיסודאתהרחיבההבאים:בכיווניםצ'מרנסקישלהדרמטררגיה

ייעודו:לגביההכרעהעדזמלההנערשלהקצרההתבגרותבתהליךהגלום

הפוטנציאלבאמצעותההומוראתעיבתההכליזמרים;לקהילתלהצטרף

באמצעותמטא-תיאטררניממדהוסיפהובדמויות;שבסיטואציותהקרמי

"עולםהיאושעלילתהרבת-משתתפיםתהלוכההכוללתחלום,תמרנת

במשפחתהקשורותסצנותהוסיפה"המציאות";אתהמתקןהפרן"

רמצילתייםתוף-התפאורההעממי.האמןאתהמייצגתהכליזמרים

הואהמעוצבשהחללכולןהמחישוהמיזנסצנרת,רכןכינור,ובצדם

נפתלי,(ביתהבתיםשניאתמייצגשהתוףהעובדהנפשי.לחללסמל

שייה-מיכל,שלביתר-מסתובבתהבמהכאשרהשני,ועברוהכליזמר;

בידוהחומר,הרוחביןוההשלמההניגודיחסיאתחידדהזמלה)שלאביר

האפרורי,היומיוםלעולםהיצירהבידלגשמי,הרוחניביןלדלות,השמחה

רגםהמוזיקליהכליגםהיאהכליזמריםשמשפחתהרעיוןאתוביטאה

האמןבשאלתרבענייןלושהיהצ'מרינסקי,אותר.המפעילהאנושיהכרח

החירוח,שארבעלאמן-הכליזמרנפתליאתגילםהמודרני,היהודי

שברפרטוארמסקין,אהווןיותר.טוביםלימיםומייחלהחברהבשולי

גםהמנגןהקאפלמייסטר,טשטשיקאתגילםגויים,דמויותהיושלו

שלהאפקטיבייםהרגעיםאחדאתמתארפיכמןיעקבעלי-כינור.הוא

נפתלי-צ'מרינסקי:
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אמנותואתלכבדהיודעהנלהב,נפתליאתהציגצ'מדינסקי ]" .]

פוגעיםכשהםההוגניםהבתיםלבעליכהלכהלהשיבגםויודע

עלבונו,אתבתבעוזהעלובשלהפתאומיתקולוהרמתבניו.בכבוד

היהזהכולו.האולםאתחמימותוממלאההבמהאתלרגעמרעדת

 6בהצגה.יהמדוממיםהרגעיםאחד

הואהפונדקבתמונתכןרדון.חרםשופעתבימתיתדמותבנהמסקין

זמלהבנערגםונוהגמהמקום,בחמלהאותרומוציאנפתליאתמוגיע

להיותשמתעתדמישלללבוהמביןה"אחד"הואואוהדת.אבהיתבדדן

בסופרלטיבים:פיכמןמתייחסמסקיןשיצרהבימתיתלדמות"אחד".

יפהשעלהאנושיאכסמפלדעין.יפהטוב.אדםהתהלךהבמה"על

המשחיריםהנפש,קטניובבותעלבהווייתםהמכפריםמאלהאחד-

צ'מדינסקי-נפתלישלהאמנותיהמטען 62הגדרלה".הארץעיןאת

דדןעלהאמןדמותאתברנההקאפלמייסטדרמסקין-טשטשיק

דוחשאדבעליאמניםהחברה,בשוליחייםשניהםוהניגו.דההקבלה

האמניםשלדמותםמצטיידתההצגהמןלהנדה.זוכהאינהשאמנותם

שלרםזאתשמנסח(כפישמקרריםהכליזמרים,המסורתיים,היהודים

הםאףויעלובמקצועםיתמחרהימיםבובות"כיבסטמפניו)עליכם

דוחקרותבהסבתשעהלפיושמסתפקים /631כהלכהמנגניםלמזוגת

שלרםמאתכינור""עלישהסיפורומכאןלחרפה.כלההכנסתבשעת

שלהיומיוםחייאתלהציגל"הבימה"שאפשרבלבדזרלאעליכם

עליולהאצילגםאלאהמסורתי,האמןדמותאתולהחיותהכליזמר

האמנותיות.את

ובהקשרומשחק,מנגןמשמעריות:שתיכידוע,יש,"שפילעד//למילה

אתשחתמהבכתדיאליבקה////תיאטדרןהתמרנהבמיוחדמעניינתזה

"כתדיאליבקהמהסיפורפרקיםחמישהעלהמבוססתכתריאלים,ההצגה

קטעיםהוצגושבההראשונההפעםזרהייתהלי,שידועככלהחדשה".

כתיאטדרן-ובעברית//הבימה"במתעלגרלדפדןאברהםשלממחזותיו

הואבכתדיאליבקה"//תיאטדרןעליכםשלרםשלהפרקבתרן-תיאטדרן.

כוכביםהדומןבהשראתספקללא-צ'מדינסקישכתבלתמונהשלדדק

שלפדיחתובתקופתהאידיבתיאטדרןשעוסקעליכםשלרםמאתתועים

לערמת-הפרקיםסדוש~נהלתיאטדרןבעיבודגרלדפדן.שלהתיאטדרן

אתהחותמתהתמרנהכתדיאליבקה",של"שודדיהבפרקשנחתםהסיפור

שעתידהאידישתיאטדרןלהקתבכתדיאליבקה"."תיאטדרןהיאההצגה

ההצגה:שלהפותחתבתמרנהכבדמאוזנותבכתדיאליבקה,להופיע

עליכם.שלרםשללפרקצ'מדינסקישלתוספתזוהיבטדאםוו."המסע

עגלונים,ופוגשכתדיאליבקהשלהרכבתבתחנתירדדהסרפד-האורח

ירסלממרכולתם.לקנותאותרהמשדליםכתדיאלים,ושאדאכסניותבעלי

שהםתוךהבמה,לתוךהקורןאתדוחפיםהרכברכתדיאלהקרנדרקטרד

העיבודגרלדפדן.מאתהמכשפהמהמחזה"יתומה"השיראתמזמרים
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כ'כוד' 'לע"'פ'כמן''עקב . 61

במה ,"'המ'בה'להצגתהעדות

 . 5עמ'(תדצ"ו), ·ב-·א

 . 6עמ' 'שם . 62

 ' lסטמפנ'על'כם,שלום . 63

דב'ד,בדקוב'ץ, ו"'מא'ד'ש:

 .ט"'עמ'תש"ו,תל-אב'ב
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שללמסגרתכתחליףתיאטרון-בתוך-תיאטרוןשלמסגרתאפואיצר

דימויהאירועלכלבכךוהעניקהסיפור,אתשמארגנתהסופר-האורח

"גולדפדני".תיאטרוןשל

תיאטרוני:אירועשלמרכיביושללאתכללההבימתיתההתרחשות

למאווייו,בהתאםכרטיסיםלושנמכריםקהלקולני,פרסום-חוצות

שחייבבמאיהקהל),כל(בערךלמקורביםכרטיסיםשמחלקקופאי

תסבוכת(בגללהמכשפהאולמלקונישולמית,-יעלההצגהאיזולהכריע

בשבילאביזרים:שלבעיותבגללוגםהכרטיסיםמכירת/חלוקתשל

תרנגולותרגליצריךהמכשפהבשבילואין,לבניםחלוקיםצריךשולמית

צעירהשחקניתאחת,ובעונהבעתוסוערותיגעותחזרותואין),

הצופיםקהלתגובותוכןהראשיהתפקידעלמבוגרתבשחקניתשמתחרה

התיאטרון-בתוך-התיאטרון,במוקדובמהלכה.ההצגהלפני(הבימתי)

דרישתעל-פיוהמכשפהשולמיתמתוךוסצנותמוכריםשיריםמחרוזת

הבימתיהקהלושלהשפילעריםשלהמשותפתהחגיגההסתם,מןהקהל.

"כתריאליבקהשלקהלrוביןהקישורשהריבאולם,הקהלאתמשקפת

היומהנמנע.בלתיהואהשלושיםשנותשלתל-אביבלביןהחדשה"

אלתרמן?נתןכדבריהחולות"מתוךשנבנתההלבנה"העירשלהמודלים

שומריםאושלוויםוחלוצותחלוציםהאומנםבה?שישבוהאנשיםמי

כוללשלהםהתרבותישהזיכרוןמהגריםשמאאוגיבורים,ושומרות

מעיירהשהתפתחה"כתריאליבקה"היאהחדשה","כתריאליבקהאת

לתל-אביב?בדומהאוניברסליתלפרובינציה

ומכוונתמודעתבחירהספקללאהםצ'מרינסקישלהבימתייםעיבודיו

לחומרהספרותייםהבדיוןעולמותשלהעממיתהתרבותאתשהפכה

עללגשרל"הבימה"סייעובקפידהשבחרההבעהאמצעיתיאטרוני.גלם

התיאטרוניתשפתושהרי-הדיבוקעםשביצעההנחשוניתהדרךקפיצת

והגמישותהחייםשמחתהאירוניה,ההומור,אתחסרהוכטנגובשל

בלבדזולאעליכםשלוםשלסיפוריוהעממית.התרבותאתהמאפיינים

התפתחותיתחוליהלהשלים"הבימה"ולשחקנילצ'מרינסקישאפשרו

התל-קהל-הצופיםשלהתרבותייםלצרכיםלהיענותגםאלאחסרה,

הייתהלא"הבימה"בפלשתינה,השגרהשבימימוכיחותהצגותיואביבי.

"גבוהה".אמנותשלאליטיסטית-אוטופיתתפיסהשלטבע""שמורת

אתהבליט"הגולדפדני",התיאטרוןמודלאתהדהדשלוהתיאטרון

המציגותגוף,חלושותלא-קנוניות,דמויותבמרכזוהציבהתיאטרוניות

אלא"החדש",היהודירעיוןאתקידמולאהןרוחניות-קיומיות.אופציות

הקיום.נסיבותכנגדיהודיתתרבותיתזהותשלההישרדותכוחאת~צגו

השפילערדימויובעזרתהשטעטלשלהסמליותדמויותיובעזרתאכן,

כן,עלויתרהמודרני;היהודיהשחקןשלסיפורואתצ'מרינסקיכתב

אתוהטעמים,הריחותאתלחוותבפלשתינהלקהלהכשרנתנוהצגותיו

לימיםהעממית.התרבותשלהחתרניכוחהאתוכןוהניגונים,המקצבים
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שלעיבודו-כלההכנסתלהצגהבתרכנייהמהצגותיותמונותיופיעו

הצגותאלהשהיוופלא(!),הפלאוייכתב,לעגנון,יזרעאלייוסיהבמאי

 ..."אידישקייט"
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וצביצ'מרינסקיבררןשלבתיאטררןהדרמהעלהשרנהרבלסיכום,

הצומחתבאסתטיקהמתאפייןצ'מרינסקישלהתיאטררןפרידלנ.ד

זוהיהיומיום.בחייהקשורהיהודיתומאיקונוגרפיהעממייםממרטיבים

בייצוגייםשהובלטהשלה,שהתיאטרלירת"אתנוגרפית"אסתטיקהמעין

לשרשרתאותםוהופכתמושאיהשל"הראליות"אתמפרקתהחזותיים,

היחי,דשלהקיוםחווייתאתבמרכזשמעמידיםמרדרניסטיים,דימויים

שצפרןהפרדיגמטיהמודלאתקידםצ'מרינסקי"כל-אדם".שלנציגו

גלםכחומרהעממיתהתרבות-אומרהורהאנסקי,מאתהדיבוקבמחזה

"שלילתלמושגנענולאשהצגותיובלבדזרלאהעם.שלאותנטיתליצירה

מדירםנעשההשטעטלשלהספרותי-האמנותישהדימויאלאהגלות",

רוחניתאמתשלכסוג"הישן"העולםאתשבנתהתיאטררנית,ליצירה

שלהבימתיפרשנוצ'מרינסקי,שלהתיאטררןהזמן.ממגבלותהחורגת

לערמתמודרנית.יהודיתתרבותשלנדבןלרפרטוארהוסיףעליכם,שלרם

בהיסטוריהטראומתייםזיכרוןמחוזרתגייסופרידלנדצבישלהצגותיוזאת,

אתוהדהדוהציוניתהמהפכהשלהחדש""האדםלדימויכיורנוהיהודית,

העבריתהבמהאתביססוהצגותיוכוח".הוא"אסרןבן-גוריוןשלאמירתו

אמנםקשהלמולדת.וראוייפהשמרתםהמתים,שלהגמוניכאתר-זיכרון

זהרתשלסימבוליתלהבניהכמכשירהתיאטררןשלביעילותולהפריז

עללומרניתןההיסטוריות,הצגותיוברצףהדירןבעקבותאןלארמית,

"הבימה".שלהלאומימעמדהאתחיזקשפועלופרידלנד

ותרבותהואילאחתבכפיפהלדוריכלוהתיאטררנירתהאופציותשתי

אנשיםמעצמה.לאוודאיפלא,באורחמתעצבתאינהתיאטררן

השקפותיהםגבולותיהם,מידותיהם,על-פיארתה,מגבשיםמסוימים

אןהיסטוריים-תרבותיים.ובהקשריםהאמנותית-מקצועיתויכולתם

שמהנדסתהמשותף,סמליהאוצראתשממירהשבחברההואטבעי

מקרם,מכלזר.לצדזרשרנותאופציותיתקיימואותם,ומעדכנת

מחזרתקומץסיפקלא"תיאטררן"מהרהדימויאתהיישוב,בתקופת

אלא"הבימה",לבמתדרכםאתשמצארארץ-ישראליםמקוריים

שיטתבמסגרתלפעולשהחלוהבמאיםשלהאמנותיוחותמםפועלם

ומהמחזהמהמחזאיםהלבתשומתשמהסטתלקרותישהפנימי.הבימוי

לעבר-הנצחי)והיהודיהגולם(הדיבוק,מהקנוןשכןכלולא-המקורי

מזרלגמרישרנהתמרנההתקבלההבמאים,שלהאמנותיוחותמםפועלם

בתקופת"הבימה"עלהעבריהתיאטררןשלבהיסטוריוגרפיהשנחרטה

"התיאטררןצעיריקמרשעליהם"גלותיים-מנרצחים"-קריהיישוב,

על-פי"החדש".לתיאטררןהמיוחלהמעבראתוביצעוהמדינה"של

"מיושן",תיאטררןזההיהלארפרידלנ,דצ'מרינסקישלעבודותיהם
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מקצועיות,להםשסיפקכךעל-ידילקהליושנענהתיאטרוןאלא

בקולותשדיברתיאטרון ,) Production Values (הפקהוערניבידור

לבידמודרניתיהודיתתרבותביןהמתחאתהמבטאיםקולותשונים,

המתגבשת.הציוניתהלאומיות

תל-אביבאוניברסיטת
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