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כספיזהבה

התרבותכאשרהראשונות,ובשנותיההמדינהלהקמתשקדמובשנים

אמנותיבמדיוםדחוףצורןר iניעבחיתוליה,עדייןהייתההישראלית

בארץ.הנוצרתהחדשההמציאותאתיבטא,בה-במידהאןשישקף,

עצמועלשיקבלרב-כוח,לכליההםבימיםנזקקההמתגבשתהאומה

הזהותולגיבושהלאומיתהתודעהלעיצובויתרוםמרכזימכונןתפקיד

התיאטרוןעלרבהבמידההוטלואלהתפקידיםהחדשה.הקולקטיבית

שלהאחריםהאידאולוגייםוהמנגנוניםהתיאטרוןהצעיר.יהישראלי

היוהמשפחה,וכןהנוערתנועותהספר,בתיהספרות,כמוהמדינה,

החדשה,למדינהלאומייםמיתוסיםשלליצירתםלהתגייסאמורים

המתרקמת,המציאותשלהבמהעלהצגתה 2ולהגדרה.לזהותשהצטרכה

הדרמתילאפרטוסאפשרהומזדהה,חיקהלשלהצופותעיניולנגד

המודוסאתהישראלית,הקולקטיביתהזהותאתלעצבוגםלייצג

לה.האופיינייםהשיחדרכיואתשלהוהלאומיהתרבותיאופרנדי

המשמעותייםבתהליכיםעמוקהמעורבותלבעלהתיאטרוןהפןכן

החלהזומוצאנקודתמראשיתה.הישראליתהחברהעלשעברוביותר

כלפיהישראליהתיאטרוןמחויבותשלאלה,ימינועדהמתמשךמהל,ן

התיאטרוןממשיךהעיקריותביצירותיוהמשתנה.הישראליתהמציאות

במציאותשחלוהמפנהנקודותואתהשינוייםאתהשניםלאורןלשקף

אתלייצגכןוכמוישראל,מדינתשלהמורכבתוההיסטוריתהציבורית

החיההחברהשלהטראומותואתהקונפליקטיםאתהישראלי,הניסיון

הזו.בארץ

כמוהישראלי,התיאטרוןשלההיסטוריוגרפיבמחקרהשכיחההתפיסה

מייצגיםתש"חבמחזותלראותנוטהבכלל,הישראליתהספרותשל

אידאולוגית,מבחינה 3החברה.שלההגמונייםהערכיםשלנאמנים

מאזומבקריםחוקריםעל-ידינתפסהתש"ח""דוריוצרישלגישתם

לבנייתולחלוטיןכמגויסתאח,דגווןכבעלתכהומוגנית,היוםועד

מוחלטתכאנטי-תזההצברדמותולהאדרתהציוניהאתוסשלולביצורו

בהרצאההמאמרשלראשיתו *

שלהשנתיבכנסשניתנהזהבשם

התיאטרון",חקרלקידום"האגורה

בנגב,בן-גוריוןאוניברסיטת

 . 2004פברואר

למעשההמשיךבכך . 1

שלמסורתהישראליהתיאטרון

מסימניושהייתהלאומית,מחויבות

היהודי-העבריהתיאטרוןשל

תיאטרוןשלהראשוניםימיומאז

 .-1917בבמוסקבה"הבימה"

שביריהרבהה~צמהעל . 2

שלהאידאולוגייםהמנגנונים

הברחמנגנוניפניעלהמרינה

 L .ראו:שלה,הפורמליים

Althusser, Lenin and Other 

Essays, Monthly Review 

1971 Press, New York 

למשל:ראו . 3

הצבראחר"בחיפושעפרת,גדעון

הישראלית",בדראמההאבוד

'י'גלספרותרבעון-'רושל'ס

גוץ,נורית ; 101-87עמ'(תשל"ט),

ספריתמונוגרפ'ה,-עוזעמוס

חיים ; 1980תל-אביבפועלים,

בארץ;'דורשלהדראמהשוהם,

גרשון ; 1998תל-אביבאור-עם,

 1880-העבר'ת'פורתהסשקר'

המאוחדהקיבוץ ;ר-'ג ' 1980

 . 1998וירושליםתל-אביבוכתר'

המדינה"דורסדן-לובנשטיין,נילי

'הושעב.א.תש"ח",ברורוהמרד

תל-פועלים,ספריתמונוגרפ'ה,-

 . 37-23 , 12-9עמ' , 1981אביב

מהשניםמאוחריםמאמריםגם

באלמנטיםשהבחי:והאחרונות,
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במחזהשחבוייםהביקורתיים

אתמציגיםבשדות,הלךהוא

לרומןיחסיתכמתונההביקורת

ראו:מבוסס,המחזהשעליו

בשרותהלך"הואבן-עמוס,אבנר

ונחמה",זיכרוןשכול, :-1948ב

רוקםופרדירוזיקאלי •קינרגד

ת'אטרון-הקאמר'(עורכים),

תל-אוניברסיטתומקום,זמןשל

בן-עמי ; 47-25עמ' , 1999אביב

בת'אטרון,תש"חפיינגולד,

תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

2001 . 

קינר.גדמציגיותרמורכבתעמדה

המחזהשלהנלהבתהתקבלותואת

שלכתולדהקינררואהבתקופתו

החוץ-הרוחוהלךהיסודמערכי

הביקורתשליחסהואתתיאטרוני,

הואהמחזהאליותרהמאוחרת

העבר.אלנוסטלגיכביטוירואה

"הוויהקיימתכימצייןאמנםקינר

אךבמחזה,ראלית"ביקורתית,

פוגמתאינההביקורתכיטוען

הדמויות:אלהבסיסיתבאחרה

מוצגות,אכןהאישיות"הדילמות

הסףעלשיתבטלומנתעלרקאולם

על-יריהצפויהההתקבלותמכוח

שמוסכן;iתבן-התקופה,הקהל

הערךאתהעדיפהמציאותו

העצמי".המימושפניעלהלאומי

קדושיםמות'אחרי"תחושתועוד:

אחדותאתיוצרת ]".[אמור'

היותושלהסימביוטיתהניגודים

לוחםהצבר,שלהמייצגת'הדמות

עימנואלכטענת-תש"ח'(ונופל)

'הוא"ההצגהקינר,(גדסיוון"

בתיאטרוןומקומחבשדות'הלך

 39ה'הדות,מדע'הישראלי",

i תשנ"טJ , '76-67עמ (. 

שבניגודגלוזמן,מיכאלגם

עלמצביעהמקובלותלעמדות

כיוטועןהרומןשלהביקורתיות

המפרקאמביוולנטי'"טקסטזהו

האתוסואתהצברשלדמותואת

רואהההרואי",טקס-הקרבןשל

ולהצגהלמחזההרומןשלבעיבורו

בעשורושהוצגושנכתבוהמחזרתרובהיהודי-הגלותי.הצעירלדמות

בתקופתועסקוהצבאארהקיבוץרקעעלהתרחשולמדינה,הראשון

הלךהואכידוע,נמנו,בהםהחשוביםעםהעצמאות.ומלחמתהמאבק

חייהם . 1950-1948בשניםשהוצגו 4מחר,יגיעווהםהנגבבערבותבשדות,

הציוני""הסיפורתוךאלנארגואלהבמחזרתהגיבוריםשלהפרטיים

ממששלקירםהיהלאולדמויותהפר,דללאברהשתלבוהקולקטיבי,

האבותלייצוגיות.אותןותהפוךאותןתקיףהקולקטיביתשההוויהבלי

לכאורהעיצבובארץ-ישראלהמהגרים-המתיישביםחברתשלהמייסדים

הגמורהיפוכולהיותשנרעדלרחם,חסרן,יפה,-חדשעברי-המשךדור

כןהראשי.כגיבורואותרהעמידרהתיאטררןהישן,הגלותיהיהודישל

שלהזיכרון""מחוזרתתוךאלהצברנארגשברלאופןהתיאטררןתרם

 sהישראלי.הקולקטיב

התבסס.שעליומהרומןגםכוחואתכמרבןשאבבשדותהלךהואהמחזה

בכריכהקצרזמןוכעבורעותקים, ooo,3ב-קשהבכריכהנמכרהרומן

אריק,פרקיידיו:במואורראה-1951בנוספים.עותקים-20,000ברכה

ושנמכרבשדות,הלךהואגיבורלאורי,במאפייניההדרמהדמותשסרטט

שלאחיועלביוגרפיהכמרנכתבשהאחרוןהעובדהעותקים. ooo,49ב-

חיזקהבשדות,הלךהואהמחזהבכורתלפניקצרזמןבקרבשנפלשמיר,

ברוחבמציאות.הצברלביןרבתיאטררןבספרותהצברשביןהזיקהאת

הואמאין.ישצבריותדמויותיצרלא ] ... ["שמיראלמוג:עוזכותבזאת

מהמציאות,והפניםשקלטהצבריהמודלעל-פיספריוגיבוריאתעיצב

הצברים".חבריושלהטיפוסיותהיפותהתכונותר'שירף'העצמהתוך

כאספקלריההרומןאתשזיההקררצררייל,אתאלמוגמצטטגםזהבהקשר

אלאחרתגישהלהציגברצוני 6הקהל.רובבעיניהצעירהדורלרוחנאמנה

אלאבהם,המצריהאידאולוגיהמתחעלמצביעהרקשלאתש"ח,מחזרת

שהמבקריםהיבט-אמנותיתמבחינהמורכביםמחזרתבהםרואהאף

כלל.ובדרןאליו,לבשמרלא

המציאותאתשהציגהראשוןהישראלילמחזהנחשבבשדותהלךהוא

שלדוריתביוגרפיהכמיןבציבורושנתפסהתהוותהבעתהאקטואלית

המנדט,תקופתשלהירקעעלמתרחשיםשאירועיוהמחזה, sהצבר.

מילואיוסףהבמאישלפנייתובעקבות 1947שנתבסוףלתיאטררןעובד

באותםלאורלצאתעמדהרומןשמיר.משהאלהקאמרימהתיאטררן

שם(כמרהמחזהשםלמחזה.לעבדולשמירהציעומילואממש,ימים

ששמירהשלישית","האםאלתרמןנתןשלמשירוכידוע,לקרח,הרומן)

בסוףהבמהעללראשונההוצגהמחזהלרומן.כמרטוממנוביתמאזכרגם

המלחמה.ימיבעצםוממשהמדינההכרזתלאחרשבועיים ' 1948מאי
המובהקלסמלווהמחזה,הרומןגיבוראורי,אתבמהרההפכואלונסיבות

 9הישראלי.הצברשל
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אורי,שלדיוקנולזמרתהשניםבמהלןמספרפעמיםנדרשעצמושמיר

פעםובכלבמחזה),יותרמאוחר(ומעטבשדותהלךהואברומןשעיצב

במארסהמחזהכתיבתסירםלאחרקצרזמןשרנה.באופןארתההציג

הביקורתיהרומןלביןהמחזהביןההבדלאתשמירהסבירו' 948

המלחמהפרוץלאחרהעברי.בנוערהתבוננותובאופןשחלבשינוי

לערמתואחריות,לארמיותמשימותעליושמקבלנוערלפניוראההוא

לדבריו,המלחמה.טרםעצמוזהבנוערשראההדעתוקלותהשטחיות

נושאלרחמיםכחילאלאבלב,דכהררי"לאבמחזהמוצגהפלמ"חנוער

אתלחלוטיןשמירזנחהסופרים,אגודתשלבוועידה ,-1950ב 10הכרה".

כאןשנוצרהחדש"כ"האדםאוריאתוהציגלמחזההרומןביןההבחנה

נפשיתיציבעצמית,הקרבהעלאמרןמהפכן,סוציאליסט,חלוץ,בארץ:

החסידהיהודישללזמרתורקבתכונותיהשמשתורהזמרת-ושורשי

עליעםבשיחהיותר,מאוחרשניםזאת,לערמת 11הקלאסית.בספרות

עלנוספתוריאציהלמעשההואאוריכישמירטעןו' 97 3במארסמוהר

שלהרואיתזמרתדווקאולארהעבריתבספרותהמתלבטהצעירזמרת

 12העברי.הנוער

אינואורי,שללזמרתועצמושמירשנתןהפרשניותהגרסאותריבוי

ביוגרפיותסיברתארמשתנות,תרבותיות-היסטוריותנסיבותפרירק

בעמדהמלכתחילהמקורראלאראשון,במבטשנדמהכפיואישיותיות,

הישראליתהקולקטיביתבתודעהבמחזה.שקיימתאמביוולנטית

בזכותלאהעבריהצברשלאולטימטיביכדגםאורישלזמרתוהתקבעה

שלאפנימיאידאולוגימתחחושפיםשדווקאעצמו,המחזהשלתכניו

תקומתשלההרואיתבתקופהובוצעשנכתבמשרםרקולאהוכרע,

הנסיבותבשלוחוקריו.מבקרירמרביתשסבוריםכפיישראל,מדינת

מחזהברלראותוהמבקריםהצופיםנטרנטען,כןהמחזה,הוצגשבהן

הקשהבתקופההישראליהציבוראתולחזקלעודדשמתפקידומגריס,

התקופהבנימאשריותרמאוחריםחוקריםגםהעצמאות.מלחמתשל

שערלההביקורתאלהראשוניםצופיושלה"עיררררן"אתלהסבירניסר

מסוגביקורתילמהלךמובהקתדוגמההתודעתי.מצבםבאמצעותממנו,

שללעמדתםבנרגעקינרגדשטבעהמציאות""מוסכמתהמושגהואזה

לנמקאמנםשעשויבלב,דחלקיהסברזהר 13המחזה.כלפיהתקופהבני

התקבעותואופןאתלאאןבתקופתו,המחזההתקבלשברהאופןאת

אחריםומחזרתזהמחזהכיהיא,טענתיואילן.משםהלאומיבזיכרון

כמחזרתנתפסומחר,יגיעווהסהנגבבערבותכמרתקופה,מאותה

הודרתבעיקרהצבר,וגיבורוהציוניהאתוסלעיצובשתרמוקונפורמיים

באופןשהציגההעברית,הספרותשליותרמאוחרתלהיסטוריוגרפיה

הקונצנזוסשלהמובהקיםכמבטאיובארץ""דורשלהסופריםאתגורף

שלזמרתואתכתיבתםבמרשכוננווכמיתקופתםשלהאידאולוגי

הדורותחילופיאתלהבליטרצוןמתוןזאת,בארץ.החדשהעבריהאדם

יהושעא"בעוז,עמוס-המדינהדורסופריאתולהציגהעבריתבספרות

כהפיכתוהעיקריה"אשם"את

(מיכאלומגויסמגייסלטקסט

הגוףשל"האסתטיקה •גלוזמד

ב'הואהמוותתוכותעלהמרוטש:

ועוררנרהחנהבשרות",'הלך

מחקר'םסדן:ועורכיםו,מנרה-לוי

חמישי,כרךהעבר'ת,בספרות

תשס"כ,תל-אביב,אוניברסיטת

 .) 377-347עמ'

הלךהואשמיר,משהראו: . 4

 ; 1989תל-אביבאור-עם,בשדות,

הנגב,בערבות , 7מוסינזויגאל

נתז ; 1989תל-אביבאור-עם,

אור-עם,מחר,'ג'עוהםשחם,

 . 1989תל-אביב

 " Jזיכרו"מחוזותהמושג . 5

הנודעהצרפתימההיסטוריוןשאול

זיכדוד"בידנורה(פיידנודהפייד

שלהבעיהעל-להיסטוריה

 , 11993וקיץ 45זמנ'םהמקום','

 .) 19-5עמ'

ד'וקן,-הצבראלמוג,עוז . 6

עמ' , 1997תל-אביבעובד,עם

30-13 . 

גםמוצאיםאנודומהתופעה . 7

בסיפוריםקריאהתש"ח.בסיפורת

ואחדיםמוסינזודשמיר,יזהר,של

מאודמפתיעיםאלמנטיםמגלה

שנהוגההגמונייםלערכיםביחסם

קידמה.זוסיפורתכילחשוב

מחזות, 14כתבשמידמשה . 8

באכמחזאיפרסומועיקראך

הלךהואהמחזהבזכותלו

פדיידועיםמחזותעוד .בשדות

ב'ת ,) 1949 ( 56ק'לומטרעטו:

 ,) 1958 (לודאגדות ,) 1951 (הלל

שוהםטועד)ואחדים. 1963 (ה'ורש

השחרורמלחמתמימיבמעבדכי

תמורותשתיחלותהמדינהלימי

מעבדשמיד:שלבדרמהעיקריתו

דמות"ל"דרמתהווי"מ"דרמת

חזקותדמויותמהעמדתומעבר

הבניםדודשל~צמהובעלות

לדמויות-מרכזהמחזותבמרכז

שוהםהאבות.דודשלחזקות

ול'להללב'תלמחזותמתייחס
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לעיל, 3העדה(שוהם,סופה

לשתימתנגדתאני .) 45עמ'

דואהאינני .יחדגםהקביעות

הווידרמותהראשוניםבמחזות

הלךהואשבמחזהסבורהואני

בערבותבמחזה(וגםבשדות

האבותדודמוסינזון),מאתהנגב

הבנים.מדודפחותלאבמרכזעומד

שמיראתהעסיקהדורותמאבק

סימוכיןיצירתו.שלמראשיתה

הואברומןלמצואאפשרלכך

עודניכרהרבוושםבשדות,הלך

יותר.

שלושבארץהוצגהמחזה . 9

 1956בשנתנוספות:פעמים

הופעהלקראתהקאמריכתיאטרון

-1966בהאומות,בתיאטרוןבפריז

 1997ובשנתחיפהבתיאטדון

יובללקראתבאר-שבעבתיאטרון

עובדגםהרומןלמדינה.-50ה

בבימויולןולנועלסרט-1968ב

 1956שלמהגרסההחלמילוא.של

המחזהבטקסט:שינוייםמספרחלו

(במקוםבלבדמערכותלשתיהודק

אינההזיכרוןטקסתמונתארבע);

חוזרתאלאבפתיחה,רקמופיעה

שלתפקידובמחזה;מספרפעמים

התרחב;קיבוצניק","אחדהמספר,

אורישלנפילתומאזשחלףוהזמן

הגרסהמחדש.פעםבכלהתעדכן-

בתיאטרוןשהופקה- 1966של

אור-עםבהוצאתאודוראתהחיפה

מתרחשתושעלילתה-1989ב

אורישלנפילתולאחרשנה 20

הקנונית.לגרסההפכה-

בשערהמחזה","על . 10

) 25/3/1948 (. 

ספרות"עלשמיר,משה . 11

של-14הבוועידה(דבריםהזמן"

י"ד-ט"ודורותהסופרים),אגודת

תש"י).בטבת(ט"ז

השבועדברמוהר,עלי . 12

) 2/3/1973 (. 

שיצא"הילדקינר,גד . 13

הגומליןיחסיעלהתמונה:מן

למוסכמתהעבריהמחזהבין

הציוניהאבות"ב"דורלמורדיםהעבריתבתרבותראשוןכדור-ואחרים

מראשיתהישראליתבציבוריותשקיננוהלאומייםובערכיםבווהספרותי,

 14בארץ-ישראל.הלאומיהקיום

הואשמחברוהראשוןהעבריהמחזההואשמירשלמחזהוכן,עליתר

אתבאוריראווהחוקריםשהקהלהואטבעיואןבארץ","דורבןסופר

ב-במאמרכבראולםמחברו.דורשלהאותנטינציגוואתהמחזהגיבור

הוותיקכהנאויליהרומן:שלהגיבור"מיהוגולדברג:לאהשאלה 1948

אינושאוריאינטואיטיביתשהרגישהמשום 1511'הצבר'?כהנאאוריאו

חד-משמעית,אינהזולשאלההתשובההמחזה.שלהבלעדיהגיבור

במרכזעומדיםויליונציגוהאבותדורעין.למראיתנדמהשאוליכפי

מושאבהיותםרקולוהבנים,מדוריותר,אףואוליפחות,לאהמחזה

ויותראורי,שלהמוסריתחולשתואשמתשמיר.שלהעיקריהביקורת

האבות,דורהמייסדים,דורשללפתחובעיקרמוטלותמותו,אשמתמכן

המייסדיםהאבותעל-ידישעוצבהצעיררבנם. ?iכמתגלההצברשאורי

שאיפותיואתלהקריבהציונית,האידאולוגיהאתבמלואהלהפניםנתבע

שלהאידאולוגיהלהגשמתחייואתלהקריבגםהצורןובעתהפרטיות,

מעמדעלמועדבעודלוותרהשכיללאהאבותדורכן,עליתראבותיו.

ראישהיוהמחזות,שלו.הכוחועמדותמנהיגותועלולאשלוהבכורה

אתלצורהמייסדיםהאבותשלהצלחתםאתרקלאשיקפוהתקופה,

ביטוינתנוובמקבילגםאלאותפיסותיהם,רוחםעל-פיהחדשהדור

שלכלל)בדרן(והכושל,האדיפליהמרדשלתת-קרקעייםלזרמים

בשדותהלךהואהמחזהבמרכזעומדהמיתולוגיהאבותדורהבנים.

שנהשהוצגהנגב,בערבותמוסינזוןשלמחזהובמרכזמכןיותרועוד-

הייצוגייםהמחזותשלושתמתוןהבנים.מדורפחותלא-מכןלאחר

שחםנתןשלממחזהורקנעדרהאבותדורתש"ח,דורשלהעיקריים
 16מחר.יגיעוהם

האדמה,בעבודתבהתיישבות,בכול:בנואוריאתמקדיםהאבוילי

ההתנדבותיתבעשייההלאומי,הצבאילמאבקבהתגייסותעלייה,בקליטת

הותירהלאהאבותדורשלהליבידונ:צמתמיקח.שלבלבהוגםהרצופה,

ראשונהבשיחהמשלו.בתולימרחבלכבושהבניםלדורפתח-מוצא

בסדר.לא"זהאביו:בפניאורימוחההביתה,אורישלשובולאחר

אניזה-להתגייסצוידמישהואםזה!אתלילעשותיכוללאאתה

להקדיםהיאמחדלכבררתלאורישנותרתהיחידההדרן 11אתה!".ולא

רקיקנהעולמואתכגיבור;מותובאמצעותעולמואתולקנותאביואת

היאכיאםבמחזה,גם(שנרמזתאורישלהמוותמשאלתחייו.במחיר

עםלהתמודדאי-יכולתורקעעלמתבארתברומן)בהרבהמפורשת

אתלפנותדורוובניהאבשלאי-יכולתםאווילי,אביושמעמידהמופת

הבנים.לדורמקומם
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"דדךהסיפורניצניאתשמידשלביצירתולדאותאפשרזומבחינה

נדחףהיצירותבשתיר sעוז.עמוסמאתהתן)ארצותהקובץ(מתוךהדוח"

יחד)גםהמעשיםבשניפגםמטיל(הטקסטגבורה"ל"מעשההגיבור

(בסיפורשנהבלגדעוןנהנאאודיביןהדמיוןקוויולמעשה,האב,בשל

הדודותהבדלירקעעללשערהיהשניתןמהמכלרביםעוז)עמוסמאת

זקישלבעיצובואוליהואהממשיההבדלהיוצרים.שניביןהספרותיים

כמוהושדמותשיינבויים,שמשוןשלהמעצוריםוחסדהממזרהבן-

ממנההדמות,שלמעודנתגרסהשמיד.שלמיצירתולחלוטיןנעדרת

במחזהג'ונהשלדמותוהיאזקי,שלדמותולצמוחאוליהייתהעשויה

השחרורמלחמתלאחדננתבשכבדמחזה-מחריגיעוהםשחםנתןשל

 19הבנים.לדודנולוומוקדש

מבנהומתוךבעיקרעולהבשדותהלךהואבמחזההביקורתיתהעמדה

המסגרת,סיפורמחזה-בתוך-מחזה:שלבמתכונתעשויהמחזההחצוי.

למותושנה(במלאתלאודיהאזכרהביוםמתרחשהסיפורי,ההווהדהיינו

הסיפור .)-1966מהקנוניתבגרסהשנה 20במלאתאוהמקורית,בגרסה

סיפורואתהמגוללותבזמןנסיגותשלפדגמנטדיתמסדרהמורכבהפנימי

ועד"נדודי",הספדביתלמ,דשבהמהפנימייהחזרתומיוםאודישל

להסוותשנועדהסודית,הסחהבפעולתבריטיגשרפיצוץבעתלמותו

שלהדגם 20עצמו.לילהבאותולארץלגלייםבלתימעפיליםהעלאת

אידאולוגיתסתירהלמעשהחושףבשדותהלךבהואמחזה-בתוך-מחזה

הרשמיתהאידאולוגיתהעמדהאתמייצגהחיצונישהמחזהבעודפנימית:

שלהז'אנרבאמצעותוזאתתש"ח,בתקופתהישראליהקולקטיבשל

הפנימיהמחזהמתוך-קיבוצניק""אחדשלדמותוובאמצעותהמסכת

 2השניים.ייחסיאתשמסבנתעמדהחתרנית,עמדהעולה

תחבו- , Mise en Abymeשלדרמתימודלהואהמחזה-בתוך-מחזה

 22במהותה.דפלקטיביתהיאוכנזרחזותיות,שלסוגתמידהמכילהלה

וירצדומקוםזמןשליותר)(אומישוריםשנימכילהדפלקטיביהמבנה

Superimposition ,ולעתיםשונותמשמעויותלהניחהמאפשרסמנטי)

מחזה-בתוך-מחזה,שלבתבניתהעשוייםבמחזותזו.עלזומנוגדות)

"בין"בתווך",שניהם,שביןבמדווחלמעשהממוקםהאמתיהמחזה

היאבבדבדאלאהתמטית,בדמהדקפועלתאינהזותחבולהלבין".

ההיבטיםההתקבלות.תהליךעלוהןהמסירהאופניעלהןמשפיעה

משמעותואתחושפיםדקלאהמחזה-בתוך-מחזהשלהדפלקטיביים

החיים,את,ומאיריםעל,מעידיםאלאהשלם,המחזהשלותפקודו

לתוךזרקור"שולחתזותבניתהמחזה;נרצדשבהםוהתקופההחברה

 23אותם".ולהעריךלאמודהמאפשרמרכזילכליהופכתוכךעצמםהחיים

 ] ... [לעצמהומודעתפתוחה"מטא-דדמההואהמחזה-בתוך-מחזה
המצי-אלמתייחסתהחברהבוהאופןאתהמחזאיבוחןשבאמצעותה

עשוישבומחזה-בתוך-מחזהשלהפורמט 24פועלת.היאשבתונהאות",

 129במההישראלית",המציאות

"מוסכמת . 55-43עמ' ,) 1992 (

מונח"היאקינד,על-פימציאות"

תחומילכלהמתייחספנומנולוגי,

התרבותיתהחברתית,המציאות

חפיפהעלמצביעהואוהאמנותית.

 Mי=-
י=
M 
ם

:י

ה'ממשית'המציאותביןהקיימת

הטיפוסייםהמושגיםלבין

חברתימגזרעלהמקובלים

הדימוייםנתונה:בתקופהמסוים

דפוסיהאדכיטיפים,הקיבוציים,

והמילולית,הפיזיתההתנהגות

וכיוצאהאמנותיותהמוסכמות

השתרשוכהאלהמושגיםבאלה.

עדהחברה,שלבתודעהוהתמסדו

המציאות,אתמפרשיםאינםששוב

מוחלטבאופןאותהמגדידיםאלא

ולאינטרסיםלאידאולוגיהבהתאם

 .) 49עמ'(שם,שלה"

המייצגות,בדוגמאותדאו . 14

הבעייתיותעללעיל. 3מס'העדה

כתיבהכלשלוהמגמתיות

זוובמיוחדהיסטוריוגרפית,

הציונית,ב"עלילת-העל"שעסקה

שררא'םמהשוודץ,יגאלדאו

דביר,זמורה-ביתןכנדתמכאן,

 , 22-11עמ' , 2005תל-אביב

147-128 , 213-212 . 

אמנם .) 20/2/1948 (עת'ם . 15

ששדותהיאגולדבדגשלתשובתה

המחזה,שלהגיבוריםהםהקיבוץ

מעידההשאלההעמדתעצםאך

ביחסחד-משמעיתודאותשאין

המחזה.גיבורשללזהותו

עמדת-נגדבבחינתזוהי . 16

דודכישוהםחייםשללטיעונו

הדרמהבמרכזשעומדהואהבנים

לפחות,הוא,זהטיעוןאלה.בשנים

לעיל, 3העדה(שוהם,מדויקבלתי

 .) 15-10עמ'

עמ'לעיל, 4העדהשמיד, . 17

20 . 

עםהתן,אוצרתעוז,עמוס . 18

 . 1984תל-אביבעובד,

מאתמחר l'ג'עהםהמחזה . 19

התיאטרוןבמתעלעלהשחםנתן
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שנהכחצי , 1950בפבררארהקאמרי

כמר .השחרורמלחמתתרםלאחר

כאזגםבשדרת,הלךהואבמחזה

סיפורבפרוזה,טקסטלמחזהקרם

מהם""שבעה-שחםשלקצר

 •עצל'םהאל'םהקובץ(מתוך

עמ' , 1949מרחביהפועלים,ספרית

הלךהואבמחזרתוכמר ,) 48-31

כאזגםהנגב,ובערבותבשדרת

שהתרחשאירועאלישירהזיקהיש

במהלךהממשיתבמציאות

ערותועל-פיוזאתהמלחמה,

הסיפור,יהטקסט .עצמושחםשל

עלילתאתיותרארפחותשתואם

ברטרוספקציהמסופרהמחזה,

שחוזר •מספר-גיבורעל-ירי

ומספרהמשלטאלזמולאחר

שבעהשלסיפורםאתאבילחברו

לאתרם.היהניתזשלאמוקשים

גרסאות,מספרעצמולמחזה

אינםביניהזההבדליםכיאם

שדאתה , 1949(מהדורתמהותיים

 ; 1966פועלים,בספריתאור

 56במה ; 1966הקיבוץ,בימת

העלילה .) 1983אור-עם, ;] 19831

המנדט,תקופתבשלהימתרחשת

הכרזתסףעלתש"ח,חורףבסוף

בתרךמשלט-המקוםהמרינה.

בניגודגבעה.עלנטושערביבית

במרכזלעיל,הנזכריםלמחזרת

שחוץ •הקיבוץעומרלאהמחזה

משמעריותלוישמקרם,מהיותר

דהרהפעםותרבותיות.חברתיות

נקלעושהדמויותזמנ,ימקרם

הצבאיותהנסיבותבשלאליו

גםהמחזה.סירםלקראתויפנוהו

היסטוריה,לושאיומקרםזהאם

אליו,רגשייחסאיוולדמויות

 •לעיל 3(הערהפיינגרלרכטענת

החמישיםבשנות- ) 60עמ'

ניסיונותנעשוהשישיםותחילת

למרחביםגםמיתיכוחלהעניק

ניסיונותצבאיים-מלחמתיים,

בשירלמשל,ביטו,יליריהבאים

 24"גבעהבסרטארמשלטי","יא

בוררשחם,שלבמחזהעונה".אינה

ועמדהקונפורמיתעמדהשלבצוותאקירםמאפשרבשדרתהלךהוא

מבעדחדירהמאפשרבבדרבדאח,דטקסטואלימארגבתרןאופוזיציונית

שנתפסהנפיהימים'אותםמציאותשלהאחידהאידאולוגילמעטה

הסדקיםאלהצצהרגםהדומיננטי,המטא-היסטרריבנרטיברבותשנים

 2sבתרנה.שהתקיימווהבקיעים

כנראה,נועדה,מחזה-בתרן-מחזהשלדגםלאמץשמירמשהשלהחלטתו

הרומןשלתכונתושהייתההביקורתיותאתולמתןלרנןמלכתחילה

הקולקטיבשלהאתוסאתנאמנותביתרולייצגהמחזה,התבססשעליו

גםאכן,כ,ןחירותו.רעלחייועלההםהימיםבעצםשנלחםהישראלי,

במסגוררואה 26בן-עמרסהמחזה.למבנהשהתייחסומבקריםזאתרואים

תמונותיושללהפיכתןגםהגורםאתזיכרון,טקסבאמצעותדווקאהמחזה,

אתהמרוממתהציבורית-הקולקטיביתההנצחהמפעילותלחלקהפנימיות

מסכתשלשהימצאותההואגםמציין 27קינרגדשנפל.הלוחםשלדמותו

דמותוושלהאירועיםשלאוהדתלקבלהמנוונתההתרחשותברקעזיכרון

להניחישעצמן.הסיטואציותמתוןשערלההביקורתאתומנטרלתאורישל

המחזהשללאירועיםמיתיתמסגרתלספקאכןהייתהשמירשלכוונתוני

ניצוקהחיצוניהמחזהאח,דמצדהחתרניים.חומריועללכסרתנדיהפנימי

ואידאולוגית-ציבוריתמשמערתלהעניקשנרעדז'אנר-זיכרוןנמסקת

מהמחזההתכופיםהמעבריםגם 28הארמה.בשירותהבניםלנפילתערנית

המחזרתשניביןהגבולותאתלטשטשכנראהנועדוולהפךלחיצוניהפנימי

לכפרתגםכןרעל-ידיבהם,הקיימותהמנוגדותהעמדותאתולהסרות

עלהחיצונישבמחזההזיכרוןבטקסהמשתקףהאידאולוגיהקונספטאת

כן,עליתרהפנימי.במחזההמוצגותאוריחיישלהממשיות""העובדות

כקרובגםלרובנתפסהחיצוניהמחזהמחזה-בתרן-מחזה,שלבתבנית

קיומועצםה"בדיוני".-הפנימיהמחזהלערמתהממשית,למציאותיותר

המחזהאתלהפוךלנאורההיהעשויבשדרת,הלךבהואפנימימחזהשל

יותרוקרוביותרל"מציארתי"לאורי)האזכרהמתקיימת(שברהחיצוני

להםגםהמשותפתהחוויהבשלאתרלהזדהותקרשיבלישיכלולצופים,

"אחדשלהנרטיבייםהקטעיםתורמיםגםלכןההיא.המלחמהבמציאות

ואףזמןפרקימסכםהאירועים,ביןמחברהמחזה,אתשפותחקיבוצניק",

גברההמספרשלהשפהמשלבההם.הזמניםרוחאתהצופיםבפניממחיש

כיאהפאתרס,לנימתלעתיםגולשסיפורווסגנוןהמחזהגיבורימשפת

ההם.לזמנים

רקביטוימקבלתהחיצוניהמחזהשלהמאדירההמבטנקודתשני,מצד

פעםמדישערלההמת),אורישל(תמונתוסטטיתתמרנהבאמצעות

קיבוצניק"."אחדהמספרשלנרטיבית-מסכמתהמללהובאמצעותברקע,

שהתרחשונפיהאירועיםדהיינוהפנימי,המחזהאירועיזאת,לערמת

רעוד;זאתולשיפוטו.הקהללעיניהבמהעלבפועלמוצגים"במציאות",

החוץ-בימתיהקהלאתלעודדעשויהמסגורשלהמרחיקהאפקטדווקא
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//אובייקטיבית//התבוננותשמאפשריםמרחק,ושלהתנתקותשללעמדה

במסגרתכיהעובדהמתווספתלכןהפנימי.המחזהבאירועייותר

קשרללאהמת,אתלהאדירתמידנהוגבאזכרה,המקובליםהדפוסים

אמור//.קדושיםמות//אחריבבחינת-דמותושלאותנטילייצוגהכרחי

בהכרחתואמתשאינהכקונבנציההצופיםעל-ידינתפסתזוהאדרה

העקרונית,ברמהרקלאלדעתלומדאכןשהקהלכפיהמציאות,את

אוריאתהמציגיםהפנימי,המחזהבאירועיבפועלצפייהמתוןאלא

בשדרתהלךהואבמחזהשמירניסהאכןאםמופת.דמותמלהיותכרחוק

אינוהניסיוןואורישלדמותואתלהשגיבכדיהמסכתבז'אנרלהשתמש

ששמירהמחבר,שלעמדותיושתיביןפתירהבלתיהמתחאתמעלים

ביניהן.להכריעהצליחלאכנראה

אחדאינההמסגרתבסיפורהמחזהשלשפתיחתוהדבריםכוונתאין

הקשרבתרןהבדיוןאתמציבהאכןהפתיחהמשמעותו.לחישוףהמפתחות

כלשונוקריאה//,//פרוטוקולמעיןהטקסטשלבתחילתוויוצרתמוגדר

ביןמשמעותיהבדלעללעמודגםראויזהבהקשר 29פאביס.פטריסשל

היאשאיןמידמגלההמחזהפתיחתהמחזה:לביןבשדרתהלךהואהרומן

כמוהיצירהמגוףומובחנתקצרהכיחידהעצמובפנישעומדפרולוג

הוויאתהמציגות )'ז-'א(תמונותלשבעשמתרחבטקסטאלאברומן,

שנה 20אואחת,שנה(כאמור:ההווהבתקופתחייוואורחותהקיבוץ

באמצערק .) 1966שלהמאוחרתהקנוניתבגרסהאורי,שלמותולאחר

החי.אורישלזמנואלהעבר,אלמעברישהשביעיתהתמונה

מתפקדותאינןוהמתחלפותהקצרותהפתיחהתמונותכימתבררגם

הזיכרוןטקסמתקייםגם(שבמסגרתןקיבוציהווישלכתמונותרק

היבטיםמגויס)ממחזהשצפוי(כפיהצופיםבפנילהציגשבאותלאורי),

הילדים,בביתברפת,(בחצר,הקיבוץחיישלשוניםתעמולתיים

אחתבכללכולן:המשותףתמטימוקדחושפותהןאלא-במקלחת)

הצעיר.הדורהבנים,דורעלביקורתמותחיםהאבותדורבנימהתמונות,

עשויההייתההיאהמאוחר,הטקסטשלנחלתורקהייתהזועמדהאילו

ולהדגישאורישלדורואתלהאדירהמחברבידיהנקוטכאמצעילהתפרש

//הולןבבחינתאחריו,הבאיםהצעיריםהדורותלביןדורוביןהפעראת

כברמצויההפתיחה,תמונותלכלהמשותפתזו,תמהאןהדור//.ופוחת

שהאשמההואיותרעודשמפתיעמה .ו 948שנתשלהראשונהבגרסה

כברמוטלתגורלם,ובעיקרהצעירים,הבניםשלהלקויאופייםעל

האירוניהלמרבה-ומובאתהאבותדורשללפתחושבמחזהבאקספוזיציה

החיצוני)במחזהד'(תמונההילדיםבביתשמתנהלתבשיחהמפיהם.-

אנחנויודעת.איננישלנומהילדיםיצא//מההאימהות:אחתאומרת

מקךןםבכמה f' 'מגיבה:האבות,דורבתוגיטה,אותם//,מקלקליםממש

 30הראשונות//.בשניםכמוהכול ...דבראותווהכול-ב'וקרש'למנוגם

קיבוצניק////אחדשלהפעמוןצלצולנשמעאלהדבריםלחילופיבמקביל

 :iהיאבמקוםהישיבהכימלכתחילה
 gבלבד.זמנית
 aהקונפליקטיםאתייצרשחם

~ 
דמויותשתיבאמצעותבמחזה

מפקד-אבימפקדים.שלמנוגדות

גםשמתחשבשקול,מוסד.יאנוש.י

-וג'ונההחיילים,שלברגשותיהם

סנטימנטים,נטולתכלית.יקשוח,

המשימהשעבודואוטודיטטיב.י

ביןלה.טפלהשארוכלהעיקרהוא

אישי:ענייןגםעומרהמפקדיםשני

ג'ונהביןשנרקםהאינטימיהקשר

אחותוהאלחוטאית,נוגהלבין

המחזה,בסיוםשנהרגתאב.ישל

המשלט.פינוילפניקצרזמן

במחזההקשותהסצנותאחת

שניעםעושיםמהלשאלהנוגעת

ונערעלוב(זקןהערביםהשבויים

שלוהציניתהקרההחלטתוצעיר).

עללהתפוצץלהםלתתהיאג'ונה

אתלצמצםכדימהמוקשיםשניים

סצנה .לחייליושנשקפתהסכנה

מההצגהוהושמטהצונזרהזו

הקאמרי.בתיאטרון

ייוחדלאאלו,להערותפרט

זה.במחזהנפרדדיוןבמאמר

הרואיאכןהמחזהזו,מבחינה . 20

נהרגאורישבומהרומן,יותר

אימונים.בתאונת

הנגבבערבותבמחזהגם . 21

נחשפתזואךכפולה,עמדהקיימת

באמצעותהןאחרים:באופנים

המחזה,שלהרפלקסיביהממד

נושאיו,עלמטא-דיאלוגשמנהל

האסטרטגיהבאמצעותוהן

 .להלןדאו .בוהנקוטההפרודית

 Mise enשלהקונספט . 22

Abyme אבירים,משלטישאול

שהיהציורבמרכזםשהכילו

תבניתם.עלאנפיןבזעירחזרה

זהקונספטאלשהתייחסהראשון

היהואמנותיתספרותיתכתחבולה

ולנכךלוסיין .-1893בז'ידאנודה

כמודלוהציגובוהדיוןאתפיתח

מגוונות,וריאציותעםרפלקסיבי

תת-ז'אנריםבשלושההבחיןובן
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שכפולזה:מודלשלעיקריים

שלבקשרמחוברמחזהשבופשוט,

שכפולאותו;המקיףלמחזהדומות

בקשרמחוברמחזהשבואין-סופי,

אותו,שמקיףלמחזהדומותשל

שלבקשרמחוברעצמושהוא

וכךאותושמקיףלמחזהדומות

שבופרדוקסלי,ושכפולהלאה;

המחזהאתלהקיףאמורמחזה

אותו.מקיףשלמעשה

 Lucien Dallenbach ,(ראו:

The Mirror in the Text, The 

, University of Chicago Press 

7-74 . 1989, pp ( ולנכךאמנם

הז'אנרעלהמודליישומיאתהציג

אףשכיחזהמודלאךהרומן'של

הדרמתית.בצורתויותר

שמירבשדרת,הלךהואבמחזה

השכפולשלבתבניתמשתמש

עלשהיאבדומותכיאםהפשוט,

הניגוד.דרך

23 . , Richard Homby, Drama 

, Metadrama and Perception 

, Backwell University Press 

. London and Toronto 1986, p 

42 

24 . 32 . lbid" p 

עלעמדכברשוורץיגאל . 25

(שוורץברומןהקיימתהכפילות

שלהצבתובמחזה):עוסקאינו

כאחדוסדיקתוהציוניהאתוס

עמ' •לעיל 14העדה •(שוורץ

250-245 (. 

 •לעיל 3הערהבן-עמוס, . 26

מהבן-עמוס,לפי . 37-33עמ'

לדמותאורישללהפיכתושתרם

דווקאולאוההצגההיהמיתולוגית

המחזה.

עמ'לעיל, 3הערהקינר, . 27

72-71 . 

במאפייניםנרחבדיון . 28

והתעמולתייםהאידאולוגיים

ראו:ומקורותיהם,ה"מסכת"של

דם:אדם'אדמה,עפרת,גדעון

האדמהופולחןהחלרצ'םמ'תרס

בארץ-ה"שרבשלבדרמות

ברורהענייניםסמיכותנוצרתכךאורי.שללאזכרהכולםאתהמזעיק

שלמרתולביןההררים,דורבאשמתששולםהמחירעלגיטהדבריבין

אחדאלגםשמכורןקריאה","פרוטוקולהסתםמןמהורהזהדגשאורי.

 .הפנימיהמחזהשלהתמטיהכובדממרכזי

מקומרתתשעהערדישבשדותהלךהואבמחזההפתיחה,תמונותמלבד

להפךארהמסגרת,סיפוראלהפנימימהסיפורחיתוךבהםשמתקיים

יוצריםאלהמעברים .)'בבחלקפעמיםוחמשא'בחלקפעמים(ארבע

פעולתהטקסט.שלהאמתיתהמשמעותנבניתשבהםקריטייםמרווחים

עםמערמתהצופהשברסביל,אקטאיננהפעםאףטקסטשלהקליטה

בתרךננךנ~ת""מפעיליהםפאביס,אומרהצופים,משכבר.מרבניתיצירה

המיפויתהליךאקטיבי.באופןארתהוממפיםשסורקיםהםהיצירה,

שמחייביםאסטרטגייםמקומרתעצירה,רגעישהםמפתח,רבגעימופעל

"רגעי"מחזה-בתרך-מחזה",שלבדגם 3הצרפים.יאצלתודעתיעדכון

שנישביןהחיכוךבנקודותלדעתי,כלל,בדרךמתקיימיםכאלהמפתח"

קוצרמפאתהמשמעות.שלרקונסטרוקציהמחייביםוהםהמחזרת,

לכך.אחתדוגמהרקאציגהיריעה

מפריענטוש,חשהואהרריו,לפרידתאורישלהכואבתהיוודעותולאחר

אבא ...לוקוראיםאורי ...שמפריעאחדרקאח,דיש"רבכן,ומיותר:

רגליםידיים ...לבדינשאראניהמצב.זהראין.חבריםאיננה,אימאאיננו,

הואשנוצרהמשפחתיבמצבלעשרתשביכולתוהיחידהדבר 32ראני"·-

במרכזלבדרעומדאוריבערדלו.שנותרהיחידהנכס-לגרפוביחס

העבר,סצנתביןהזמניםעירובהאזכרה.תמרנתמאחוריומופיעההבמה,

לביןהפנימי),למחזה(ששייכתאורישלהמרותלמשאלתשמרמזת

החיצוני)למחזהששייכתההורה,(תמרנתברקעשערלההאזכרהתמרנת

לביןמסמנת,שהתמונהאורי,שלמרתוביןזיקהיוצרזהזמניםעירוב-

כתוצרמ"כדררי"שרבוביוםכבראורישלבמרחושערלההמרותמשאלת

 33רמחדליר.ההרריםדורמעשישלמובהק

אשמתםואלהאבותדוראלהבניםמדורהמחזהמרקדשלהתזוזה

ההרואיממעמדואורישלמרתואתלמעשהמפקיעההבנים,במרת

"המוצדקות",הסיבותאתגםומשמיטההלאומייםהיעדיםבשירות

שלדמותותתפרסמרתועםרקבהריונה.מיקהאתמנטישתוכביכול,

המחזהבתרךהןההקרבהשלהלאומיהאתוסבמסגרתמקרמהאתאורי

שכאמור,המדינה,והכרזתהעצמאותמלחמתשלבמציאותוהןהבדיוני

אינוהמחזהלראשונה.הבמהעלהמחזההוצגכינונהלאחרשבועיים

בהחלטתהאלאאורי,שלבמחלוקתהשנויבמותרלפיכךמסתיים

אורישלמחדש""הלידהבקרבה.הצומחילדואתלהולידמיקהשל

מ"מיתרסכחלקאורישלהזיכרוןכינוןאתמאפשרתבנרבאמצעות

המולדת.למעןהצעיריםלנופליםנצחחייהמבטיחהמת-החי",
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מהשואה,הפליטהלמיקח,כניסהכרטיסמהווהגםמחדש""הלידה

שכתבבדבריםחבר,חנןוהלאומית.הקיבוציתהמשפחהמעגלאל

אומרהשחרור,במלחמתהמת-החישלהאלתרמניהסמלאימוץעל

השחרורבמלחמתהנופליםשלהמיתיתהנפשהישארותטיפוחכי

שהשכולדור,שלקולקטיביתנפשיתלמצוקהאידאולוגימענההיה

ממנגנוןכחלקפעלזהמיתוסמכוננת.חוויהמעיןעבורוהיהבמלחמה

רגשעלכפיצויגםואוליהנופלים'למותביחסוההדחקהההכחשה

 34הבנים"."רצחעלמודחקאשמה

הטקסטיםביןהיחסיםאופילבחינתדלנבךשמעמידנוסףקריטריון

הנבדלאוהמשותףהז'אנרהואמחזה","מחזה-בתוךהמודלשבתוך

בשדות,הלךבהוא 35הפנימי.והסיפורהמסגרתסיפורשייכיםשאליו

סצנותשלכרונולוגית(סקירהבמהותוראליסטיהואהפנימיהמחזה

כלומרזיכרון,מסכתהואהחיצוניהמחזהואילואורי),שלמחייו

החברהבידירטרואקטיביתותוקןששופרעצמו,סיפוראותו-

ביןתמי,דהקייםהניגו,דאתמבליטהז'אנריההבדללמיתוס.והפך

מסתייםשבוהאופןכברמיתית.מציאותלביןהיסטורית"מציאות"

בנואתללדתמיקחשלוהחלטתהאורישלמותו-הפנימיהמחזה

מציאותשבוהתהליךאחרמקרובלהתחקותלמעשה,לנו,מאפשר-

למיתוס.הופכת

חושבאני ]".[אליקעלחושב"אנישמיר:משהכתבלהצגהבתוכנייה

תפקידישנואם ]".[מאתנותגזולעודשהמלחמהאלהעלכולם.על

דמותואתלהנציחהתפקידזההריהקרובים,בדורותהעבריתלתרבות

לירושליםבשיירהנפלאליק,שמיר,שלאחיוהלוחם".העבריהנערשל

שלעיבודוהסתייםכברעתשבאותהלמרותכילשעריש . 23 /ו /ך 94sב-

הבכורה(הצגתבעיצומןהיוכברההצגהעלהחזרותוגםלמחזההרומן

לתכניו.חדשהפרספקטיבהנתןשמירשלאחיומות ,)ו 948במאיהייתה

הדימוילצמיחתהולםמצעמלהיותרחוקעצמוהמחזההרומן,כמו

שנכתבולהצגה,בתוכנייהשמירדברידווקאהמיתולוגי"."הצברשל

שהתווהם-האזכרהסצנתבאמצעותהמיתיוהמסגוראחיו,מותלאחר

שמקריבהחדש,העברישלההרואיתהדמותשללצמיחתההדרךאת

לעיל,כאמורהאומה.למעןהרענניםחייועצםואתהפרטיעולמואת

הספרותשלההיסטוריוגרפיםהקולקטיביתבתודעתנוקיבעוזודמות

ואחרים)אלמוגעוזגוץ,נוריתשק,דגרשון(כמוהעבריתוהתרבות

מזה.-צעיריםשלרביםלדורותכמופתשהציגוהוהמחנכים,מזה,-

העברישלזודמותזוהתהקונקרטי,עיגוןתמידמצריךכזהשאקטכיוון

השכולהאחממשמר-העמק,הצברשיצרדמותאותהאורי,עםהחדש

בשדות.הלךהואבמחזה-שמירמשה-

תל-אביבצ'ריקובר''שואל'

 . 224-200עמ' , 1980

Stephen J. Whitfield, "The 

1936-, Politics of Pageantry 

1 /· 1 . 1946", America11 Jewi 

. Hi,·tory 84, no. 3 ( 1996), pp 

221-251 
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29 . Patrice Pavis, "The 

Aesthetics of Theatrical 

Reception: Variations on a Few 

Relationships", La11guages 

of the Stage: E.1.1ay.1· in t/1e 

eatre, New וSemi()/(Jg)' ''f Tl 

York: Performing Arts Journal 

78 . Publications, 1982, p 

"פרוטוקולפאביס,על-פי

החיבור,אתמבטיחהקריאה"

העולםביןכלל,בדרךהבעייתי

התיאטרוני(האירועהחוץ-בימתי

הצגה)במה,צופים,אולם,עצמו:

על-יריהבדיונית,המערכתלבין

שלהפתיחהנקורתשלעשייתה

עלולמתקבלתלסבירההבריון

 .) 78עמ'(שם,הרעת

עמ'לעיל, 4הערהשמיר, . 30

בנוסח .)כ"זשלי,(ההרגשה 10

יש"וכברגיטה:אומרתהמוקדם

כברמשהו,למונוובברניסיון,קצת

והכול-שלנולקיבוץנכריםיש

מקלקלים-הראשונותבשניםכמו

הארכיון(בשכפול,הילדים"את

 .) 2עמ'לתיאטרון,הישראלי

 30הערהפאביס,פאטריס . 31

 . 78עמ'לעיל,

לעיל, 4הערהשמיר, . 32

 . 27עמ'

מתייחסשוהםחייםגם . 33

באירוניהמבחיןאינואךזו,לסצנה

רואההוא .אורישברבריובמרירות

שלחיוביתהתכוננותבמתרחש

המשפחתי,התאבהתמוטטותאורי

אותושמשחררתהתמוטטות

תקופהלהתחיללוומאפשרת

~צמהתחושת"מתוךחרשה

 3הערה(שוהם,ויצרית"גופנית

 .) 31עמ'לעיל,בפברוארבשדות,הלךהואהמחזההעלאתלאחרחודשיםשמונה
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עמל"שבחיחבר,חנן . 34 = = R צמיחתוראשיתפוליטי:ופולמוס .... 
בארץ-ישראלהפוליטיהשירשלי=
 ::ו
הספרותמבוא",פרקישמונה- 1"ו .... 
rר

העבודה,ותנועתהעבר'ת :::;: .... 
י=

בנגב,בן-גוריוןאוניברסיטת

ן:יך
 .... ..., . 157-116עמ' , 1989באד-שבע

 Dallenbach, ibid, p . 73 . 35י=

לעיל, 3העדהשוהם,חיים . 36

 . 151עמ'

המחזה"פרקיגרד'י' . 37

 ,)'ו(פרקישראל"במדינתהמקורי

 ,) 1968(קיץ-סתיו 39-38במה

 . 11עמ'

לעיל, 3העדהפיינגולד, . 38

 . 49עמ'

מאתהנגבבערבותהמחזה"הבימה"בתיאטררןלראשונהעלהוי 949

הפעםהבמאי,על-ידיהוזמןכקודמו,זה,מחזהגםמרסינזרן.יגאל

מחזהלכתובלוהציעמרסינזרןעםאקראיתשבפגישהפינקל,שמערן

ייצוגיכמחזההתקבלהנגבבערבותגםבשדות,הלךהואכמראקטואלי.

הקיבוץהואהמחזהעלילתמתרחשתשברהמרחבתש"ח.דורשל

נגבה,קיבוץעםאותרזיהוהתקופהמבנישרביםיואב","בקעת

קייםבכןגם .ו 948במאינהרגיואב,שכרנהדרבנו,יצחקשמפקדrז

לדמותובדיעב,דרקכיאםנקשר,הואשגםשמיר,שללמחזהודמיון

עםהבדיוןזיהוישלזרתופעהאחיו.אליק,-בקרבאמתינופלשל

באותההעבריהתיאטררןשלהכבירהחשיבותועלמעידההמציאות

הראשוניםהישראלייםשהמחזרתהעובדהבארץ.הציבורבעיניתקופה

המציאות,שהכתיבהצרכיםמתוןונוצרוראליסטייםכמחזרתנכתבו

וכשיקוףממנהנפרדבלתיכחלקבדיעבדנתפסועצמםשהםלכןתרמו

סימניאלבמפורשמתייחסעצמוהנגבבערבותהמחזהגםשלה.נאמן

(מלחמתהתקופה(קיבוץ),המקוםהחיצונית:המציאותשלההיכר

כמרבדיוקצבא,ואנשיקיבוצניקים-והגיבוריםו) 94gב-השחרור

ברקעההצגה.הוצגהשבהםהתיאטררןאולמותאתשאכלסוהצופים

ונטישהנסיגהזמנים:באותםאקטואליתדילמהגםעמדהזהמחזה

רקעעלסיכוי.חסרומאבקלחימההמשךארבמצרר,הנתרןהקיבוץשל

מתבלטאברהם,ומפקדוהקיבוציהקולקטיבשללקירםמאבקוסיפור

בנראתלשלוחכב,דבלבכיאףשבוחר,אברהם,שלהאישיסיפורו

לאשאםחולים,לביתהנצררמהקיבוץאשתחתפצועיםלהעביריתיזו

בחיים.ממנהישובאםשספקמשימהימותו,כן

שלההיסטוריוגרפיהבמסגרתהמחזהשלחשיבותושהוכרהלמרות

הוצגהמחזהאמנותית.מבחינהלהערכהזכהלאהואהעברי,התיאטררן

שאינוכמחזההאקטואלית,המציאותשלמדיומדויקישירכשיקוף

המציאות,גילוייאת"בוחררקאלאהמציאות,אתמפרשארמעצב

 36שרהם,חייםשלכניסוחובגרלמירתם",מרתירםאןומארגנם,מסדרם

אלו,תכונותבשל 37האמנרתית".הדראמהבבניין"שנכשלוכמחזה

אלכרונההביקורתעיקרוכסכמטי.כפלקאטיכשטחי,המחזהנתפס

בסלנגמרסינזרןשעשההמוגזםהשימושאלובעיקרהמחזה,לשרן

אלה,היבטיםבשני 38פיינגרל.דכדבריעצמית",פרודיהכדי"עדהצברי

אינוהנגבבערבותהמחזהמבקריר:לדעתי,טעו,והאסתטי,האידאולוגי

יותררבהאסתטיערכורגםחד-משמעית,אידאולוגיתעמדהמציג

המורכבבאופןביטוילידיבאהמחזהשלהאמנותיערכושנטען.ממה

שבתשתיתו,הכפולההאידאולוגיתהעמדהאתמקייםהואשברוהייחודי

הואבמחזהכמרשלאהמבקרים.על-ידיכהעדזוהתהשלאכפילות

באמצעותנחשפתאינההנגבבערבותשלהכפולהעמדתובשדות,הלך

שמתקייםמטא-דיאלרגבאמצעותאלאמחזה-בתרן-מחזה,שלהמבנה

רכןשלו,הרפלקטיביהממדאתלוושמעניקנושאיועלהמחזהבתרן
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שימושנעשהזהבמחזהגםבו.הנקוטההפרודיתהאסטרטגיהבאמצעות

נותרתזואסטרטגיהאולםאירועים,סדרתאותהשלייצוגרמותבשתי

המחזה,פותחשבולעלוןכוונתילפיתוח.זוכהואינההגולמיבגרעינה

ולתעדללוותושאמורהנצורבקיבוץ(צבי)החבריםאחדעל-ידישנכתב

שלנוסףייצוגמהווההעלוןבו.שמתרחשיםהדרמתייםהאירועיםאת

הרואיפאתוסשלרטוריקהעלכפרודיהמנוסחוהואהדרמתיתהעלילה

בתחבולההתמידלאמוסינזוןאולם 39הפלדה".כנגדהחבר"ועמדבנוסח

בהמשך.ונזנחהמחזהשלהראשונותבתמונותרקמופיעוהעלוןזו,

אתהראשיתהעלילהחושפתהעלון,שלההרואיתהרטוריקהלעומת

ממותןזהובאופןהדמויות,שלוההכרתייםהרגשייםהקונפליקטים

הגבוה.ההרואיהסגנוןגםהמחזה)שלהראשוניםבחלקיו(לפחות

העלילהאתכללמשרתתשאינה(פעולהלמחזההעלוןכתיבתבהכנסת

סמויה;מחברהערתמעיןגםלראותניתןכליל),עליהלוותרהיהוניתן

על-ידוהמתוארלעולםיחסוועלשלוהפואטיקהעלמכריזכמוהמחבר

אלשתחדורבליהתקופהעללכתובניתןלאכיעלבעקיפיןמתנצלוכן

שצביהנרטיביותהרשומותפאתוס.נימתאחר,אוזהבאופןהתיאור,

קיבוצניק""אחדשלהאירועיםמסירתלאופןמקבילותלעלון,כותב

בעודהבמה.עלבפועלהמוצגיםהאירועיםאלדומהיחסומקיימות

עצמוהמחזההרשמי,התעמולתיבנוסחהאירועיםאתמתעדשהעלון

אתיותראותנטיבאופןומציגהעלוןנוסחיאתחלקיבאופןמפרק

במחזהאחתפעםרקשנזכרתנוספתדמותוהקונפליקטים.הדילמות

הקיבוץאללהבקיעשהצליחהלשיירהשהתלווהעיתונאישלהיא

שלגבורתןואתהאירועיםאתובהערצהבהתפעלותמתעדוהואהנצור,

 40המחבר.שלדמותוכבןלהצטיירעשויהואגםהדמויות.
 . 17עמ'שם, . 40

אלמתייחסהואשבובאופןרפלקטיבימחזההואהנגבבערבותהמחזה

מתקייםהפתיחהבתמונתכבר 4שפתו.ימצדוהןדמויותיומצדהןעצמו,

וכןאותו,ש"מפעיל"במהבשפתו,באופיו,הצבר,שלבדמותודיון

אופייםהמורכבות.ובבעיותיובעיצובובחינוכו,ההוריםדורשלבמקומו

בצורןמנומקיםבמחזה,המופיעיםהצבריםשלהבוטהושפתםהמחוספס

השחרור,מלחמתבתקופתחוויםשהםהקשותהחוויותמפנילהתגונן

ממשלהקריבםאףקרובותולעתים-אישייםחייםעללוותרבהכרח

והשתייכותםהצבריתזהותםהלאומיים.והצרכיםהמשימותלמען-

דובריםשהםהלשוןבאמצעותנחשפותבמחזההצעיריםשלהדורית

מערביתרביםביטוייםהמשובץוהמחוספס,הלקונידיבורםוסגנון

מגזיםה"צברית",השפהשלמלאכותיותהלהבלטתמאידיש.גםוחלקם

כמעטהאותהמאפייןוכןפרודי,באופןבמתכווןמוסינזוןאותהומקצין

רגישותםעללכסותהארץ,בניהצעירים,דובריהשאימצובלבדחיצוני

במלחמה.הקשיםבקרבותהמוותמוליומיומיתשבעמידההאימהועל

מוסינזוןהסבירו' 988במאיישראלבקולתיאטרון""עושיםבמשדר

מהסלנג"צחוקלעשותבחרמלכתחילהוכיכהלכההובןלאכיעצמו
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לעיל, 4הערהמוסינזון, . 39

 . 15עמ'

הטועןלשוהםכניגודזאת . 41

כדיכסלנגמשתמשמוסינזוןכי

ולמטרותלמחזההקהלאתלרתק

עמ'לעיל, 4(הערהסנסציוניות
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נבעלאוהמוגזם,המלאכותיהפרודי,הסגנוןכלומר, 42שלנר".הפלמ"חי

מהחלטהאלאהצופים,קהלאללהתחנףמרצוןארהמחברשלמכשל

אסטרטגיהכן,עליתרהפרודית.באסטרטגיהלהשתמשומודעתמכוונת

לסגנוןביחסגםאלאהצברית,הסלנגלשפתביחסרקלאמופעלתזר

עליצביעשהמחברבליזהובמקרההאבות,דורשלהגברההמליצה

כאשרהצברים.לשפתבהקשרשעשהכפיאחרת,ארפסיכולוגיתהנמקה

ממנה,ישובאםשספקלמשימהאותרשולחאבירכימביןהצבר,הבןדן,

ששולחיםאומרת"זאתלשוניתבהתבדחותחששותיועלמחפהוהוא

הכוונהמפרש:רזןהמושג,משמערתעלצביתוההלבב-אללה",אותי

הרוחקרתמתגובתומתפעלהוותיק,הדורבןמשה,האלוהים".ל"שער

מודעהואושאליולוהצפויודאיהכמעטהמרותמולדןשלוהמתבדחת

בשעהמחייואתהמזרעהנה,אתם?אנושיחומרמין"איזהלחלוטין:

שלהמליציתהרטוריקהאתבחקותופרודיבלגלוגדןמגיבכןרעלזר?"

שאנובשעהעולם,הרתשעתזר,וטרופהקשה"בשעההאבות:דור

כמה.פימגוחכתרטוריקה 43בשער!",עומדיםלעיל, 4הערהמוסינזון, . 43
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פיינגולד,שלנספרומופיע . 42

פיינגולד . 54עמ'לעיל, 3הערה

מוסינזוןשלהסברואתמקבלאינו

שלכניעהכתופעהלראותוממשיך

אותםשלסגנוניתלאפנההמחבר

ימים.

 . 72עמ'

 . 42עמ'שם, . 44

 . 4 7עמ'שם, . 45

בניראתשמקריבהאבות,דוראלמכוונתהביקורתעיקרזה,במחזהגם

שהמחזהלמרותבררה.בליתדווקאולארטהוריםאידאולוגייםמשיקולים

פלמ"חניקיםצברים,צעיריםשלרבותבדמויותמאוכלסהנגבבערבות

אינוהמחזהבמרקדשעומדמיכילנרברורבררן),צבי,שרש,גליה,(דן,

המקום,שכמפקדמקרי),אינוכמרבן(שמראברהם-אביראםכידן,הבן

ולסגת,היישובאתלפנותשלו:הםההכרעההכרחדגםהמרכזיתהדילמה

הציוניתהאידאולוגיתהעמדהאתמציגאברהםמחיר.בכללהישאראר

שיקוליםעםמתיישבתאינהאםגםמחירבכלעמידהבעד-הרשמית

בגרסתההיהודיתההיסטוריהבאמצעותמנומקתעמדתורציונליים.

ולכןהיהודי,העםעבורבמינהיחידההיאהישראליתהמציאותהציונית:

לדבריו,מסרב,אברהםזה.בהקשרתופסיםאינםותועלתהיגיוןשיקולי

אירופהיהודישואתאתמגייסוהואהגלות,שלהפליטותלימילחזור

ואנחנו-היהודיםעצמאותעלמלחמה"ישעמדתו:אתלהצדיקכדי

ולשווא".-בפרליןאחתבעיירהנשפןמאשרדםבפחותארתהנשיג

ישהיוםככבש!להישחטנשק!וללא-בוורשההיוםלהיותיכולתיאני

אזועדתבואנה."שהאניותבתקווהחיאניאןמועט,נשקנשק,בידי

מופתידגםמצדה,סיפורגם 44לשווא".לאלשווא,לאולדעת ...להיאבק

לאברהםמשמשהציוני,באתוסששובץהיהודיתהמיתולוגיהמתון

מוציאהואולאורומצור,שלאלהבימיםלחקותושישהתנהגותימופת

משלימהרבקהאשתו 45האחרון".האישעדנעמוד"אנחנויום":"פקודת

וגידלואהבושבוהמקוםזהעוזבים,איןביתהרגשית:בגישתהאותר

ילדים.

מתנגדים:שנימוסינזוןמציבאברהםשלמתפשרתהבלתיעמדתומול

לאורןשלוהחלוצילמעשהמלאושותףאברהםשלדורובןאיתמר,
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בןוברו,ךמאברהם;המוסריתבסמכותונופלאינוכךומשוםהשנים,

יוצרכךכתפיו.עלהמאבקנטלשעיקרבצבא,פלוגהמפקדהצעיר,הדור

אברהם,שלהעיקשתעמדתומולקריטימשקל-נגדבמנווןמוסינזון

ובראשםהמקום,בניכלאתלהקריבמונןהואהתאבדותינמעטשבמעשה

ראליסטית,מעשית,גישהמציגאברהם,שלדורובןאיתמר,בנו.דן

העבר.אלאחורהמביטהואינההעתידואתההווהאתבחשבוןשמביאה

לאלדידו:רלוונטייםאינםההיסטוריהעברמתוךסלקטיבייםאירועים

הטריטוריהאלהזיקהולאמיתולוגיזציהשעברההיסטוריהאלהזיקה

קיומםהמשךאלאלחיות,ימשיךהקולקטיביהגוףאםשקובעותהן

המשקייםהענפיםמרכזיהקולקטיב:מנהיגיובעיקרהאנשים,שלהחי

יוצאהואבעתי.דמחדשהמבנהאתלהקיםשיכוליםהמפתח,ואנשי

ומכנהנהרגים,אדםבנישבשמהההיסטורית-מיתולוגיתהגישהנגד

ובעדהחייםבעדטקטית,נסיגהבעדהואמפוקפקת"."היסטוריהאותה

שלהחשדתוובמיוחדלאיתמר,אברהםשליחסומופרכותגםהעתי.ד

עילאיתגבורהמגלהשהואבזמןדווקאבקיבוץובגידהבעריקהאיתמר

עשויות-ולקבורהלקיבוץחזרהדןגופתאתלהביאנדיבנפשוומסתנן

אברהם,שלהחלטותיוונכונותשיקוליוטיבלגביספקותלעורר

הדילמהנולו.הקיבוץגורלאתלחרוץושעלוליםבנוגורלאתשחורצים

באמצעותגםכצבאיתולאכאידאולוגיתבבירורמתגלהבמחזההמרכזית

(טקטייםצבאייםששיקוליםברורהצבא,נציגלברו,ךברוך.שלדמותו

הנצור,הקיבוץאתלנטושמחייביםוענייניים,טהוריםואופרטיביים),

חושפתכאידאולוגית,אברהםעמדתשלהתגלותהעליו.להגןניתןשלא

מיתוסשביןביחסיםדיון . 46 46ונבלעדית.כטבעיתלראותהמאפשרתואינהיחסיותהאת
ופוליטיקה,אידאולוגיהוטבע,

כיום','"המיתוסבאות,רולאןראו:

עירומצרפתית:ת, lמ'תרלרג'

עמ' , 1998תל-אביבבבל,נסוק,

נמואופוזיציוניותלדמויותשמוענקהנוחהשפה,שלהפרודיזציה

אלהכל- 47העקדהומיתוסהמחזהשלהנרטיביהמהלךוברוך,איתמר

הזדהותועלומצביעיםבמחזההביקורתייםההיבטיםאתמדגישים

ממשזאת,עםאברהם.שללעמדותיוהמתנגדיםעםהמחברשלהסמויה

שלוחד-משמעיתגלויהמהצגהמוסינזוןנרתעשמיר,שלבמחזהונמו

עמדתוכלפיבמחזה,גדוליםחלקיםמתוךשמבצבצתהחריפה,הביקורת

החלטותיו.עםאשתורבקהשלהפסיביתהשלמתהוננגדאברהםשל

והמיתיזציהההרואיזציהברוחאפואהיאהמחזהבסיוםההתרה

המתנגדיםשנימטפל.הואשבהםהגורלייםהאירועיםסדרתשל

בסופועליהםמקבליםאברהםשלולמעשהולעמדותיוהמרכזיים

מעשהבפועלעושהאיתמראותה.ומצדיקיםדרנואתהמחזהשל

נדיחייואתומסנןהמחזה,לאורךהמוצהרתעמדתואתשנוגד

יואב.בקעתהיישובאל-הביתהולהחזירודןשלגופתואתלחלץ

למרותאברהםשלבצדקתומודהאברהם,שלהשנימתנגדוברו,ך

שביסודהמנונןהציוניהאתוסשלהמסריםעלבדבריווחוזרהמחיר

ריתקנואנחנואולםאפסית.היאלהצלה"התקווהאברהם:שלהכרעתו

והיוםרב."מעשהעשינוהתקדמותו."קצבאתהאטנוהאויב."את

 Mי=-
 ,..י=
ם

fl 

294-235 . 

ראוהעקדה,במיתוסדיון . 47

להלן.
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בהוכחהמסתייםהמחזה 48אחדת".בדדהלנואיןכך."עלמתחרטאינני

התגבורת-ה"בית"אתלנטושלאבהכרעתוצדקאברהםכיניצחת

בדיעבדמוצדקתבכךתיפול".לאיואבו"בקעתשחדעםלהגיעעומדת

חורגהאישיוקרבנויתיזו,בנואתלהקריבאברהםשלהחלטתוגם

שלוהמוצדקהקולקטיבילקרבןוהופךהמסוימתהסיטואציהמגבולות

יואב"בקעתדני:שלהגיבוריםמותבזכותשניצלהכולה,הקהילה

שנתןדני,אתלקבורנלךואנוהיום."שמחהיואבבקעתתיפול."לא
הגאולה 49כולנו".כולנו.שילמנויקדמחירכן,הזו.הבקעהעלנפשו

דקלהסתבריכולהמכינה",אנס"זאוסבבחינתבסיום,צפויההבלתי

והבטחתהחייםהתחדשותאתשמאפשרהבן,קרבןצידוקרקעעל

החייםמחזוריותשלהמיתיתהתפיסהבדוחהקולקטיבשלקיומו

ורתימתםמיתוסיםשליצירתםעלמצביעבאותדולאן 5והמוות.ס

סמיולוגיתמעדנתהואלטענתו,המיתוס,אידאולוגיים.לשימושים

מדוקןהמיתוסלנמעניו.אידאולוגיהשלסמויהלהעבדההמשמשת

ומכונןהאירועיםשלה"מפובדקת"ההיסטוריתהמקרית,האיכותאת

מובנתקביעהשלבהירותלהםמעניקהואוכנצחיים.כטבעייםאותם

שלמורכבותןאתמבטלהמיתוסלטבע,מהיסטוריהבמעבדמאליה.

מתארגןהעולםמהויות.שלפשטותלהןומעניקהאנושיותהפעולות

דיבורהואהמיתוסככזה,עומק.חסדשהואמשוםסתירותכחסד

שלאינהלמיתוסיםאדםבניביןהזיקהזה-פוליטיזציה.שעבד

האידאולוגיהשלזה-פוליטיזציהעושיםהםשימוש:שלאלאאמת,

בהתאםהיסטוריותותופעותאירועיםשלקולוניאלי""גזלבאמצעות

הכוונהאתמסוויםובכךלמיתוסים,אותםהופכיםלצורכיהם,

 51שביסודם.הפוליטיתעמ'לעיל, 46הערהבאות, . 51
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 •לעיל 4הערה •מוסינזון . 48

 . 100עמ'

 . 102עמ'שם, . 49

מירצ'הראו:זהלענ"ן . 50

הש'בהשלהמ'תוסאילאדה,

 . 1969ירושליםכרמל,'צח'ת, Jה

.274-272 

העקדה","מיתוסהבן:נקדכןהקשוריםמיתוסיםשנינוכחיםתש"חבדרמת

בדיעבדהצדקהמהווההשניכשהמיתוסמזה,המת-החי",ו"מיתוסמזה,

ובערבותבשדותהלךהואבמחזותהראשון.במיתוסהסיפוריהגרעיןשל

הקרבתשלההגמוניתלעמדהבנוגעספקותמעלההעקדה""מיתוסהנגב,

המת-החי"ש"מיתוסבעודהלאומיים,הקולקטיבייםהערכיםבשםהבנים

המכונן.כוחואתלוומעניקהמעשהאתבדיעבדמצדיק

הואלבניהםהאבותשמותיריםהיחידכמוצאהמולדתלמעןגיבוריםמות

שמצויהעקדהמיתוסבכוחבשדותהלךהואבמחזהשמתעצמתתמה

בסככתמתקיימתלאודיויליביןהמכרעתהשיחההמחזה.בעומק

5מקצךה.שלסכיןמשחיזכשוויליהמכונות,לעיל, 4הערהשמיר, . 52
נושאעולההשיחהבמהלך 2

"אתהבאירוניהויליכלפימתריסכשאודילהקשר,מחוץלכאודההמוות, . 18עמ'

כךעללבריגדה.וילישללהתנדבותבהתייחסוממני"זריזיותרהדנה

 53לקבך,נרומזרלפניך"אליואגיעשוודאיאחדמקוםיש"כן,וילי:מגיב . 19עמ'שם, . 53

שיחתם,בסיוםהפגומה.הסכיןאתמלהשחיזפוסקאינועתאותהכלאך

 54לסכינים",מחכהבשדה,עומדת"המקצרתכילאודימתלווהאינווילי . 22עמ'שם, . 54
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המקלחת,בסצנתהפנימי,המחזהשלהראשונהבתמונהלכן,קודםעוד

טוביםהאלה!הסכינים"לעזאזל,האבות:דודעםשנמנהאילנה,מפטיר

 . 12עמ'שם, . 55המקלחת.אלאודינכנסאחד-כןמהוזמן 55לגילוח",ולא-לשחיטה

במחזהבלבדמרומזשהיההעקדה,מיתוסבגלויעולההנגבבערבותבמחזה

(אברהםההודיםדמויותשלהמקראייםבשמותהבחירהבשדות.הלךהוא

גלויהזיקהיוצריםאברהםהאבעומדשבפניההמרכזיתוהדילמהודבקה)

במחזהאברהםשלהפנימיהמאבקהעקדה.ולדילמתהמקראילאברהם

הצורןלביןבנו,חייעללשמורהטבעיתונטייתוהיחידלבנואהבתובין

זהה-האידאולוגייםמעקרונותיושנבעצודןהקולקטיב,למעןלהקריבו

האמונההוחלפהבמחזההמקראי.אברהםבפנישעמדהלדילמהעקרונית

מייחסשאברהםהחשיבותוביתרוןהדרןבצדקתהציוניתבאמונהבאל

גם 56האישי.בנושלחייופניעלהלאומיהגוףשלולכידותוחייולשימור

מאברהםלמנועשדאינו,כפימנסים,(המנוגד)בנימיןוגם(הצעיד)בדון

ניתןלאשממנההמשימהאלאהב,אשדיתיזובנודן,שלשליחתואת

בניהםבמותהאבותאשמתאתבמפורשמזכירבנימיןבשלום.לחזור

דוד"אנחנוהנוקשות:האידאולוגיותבעמדותהכרוכההאכזריותואת

ואת-לחיותממשיכיםהזקניםהצעירים!הבניםאתשממיתאכזר

ומעט-הזאתבמלחמהנפלובניםמדייותרלמות.שולחיםהצעירים

והשכולהאבדןבמחזה.אברהםשלהפרטיסיפורודקזהאין 57אבות!".

אינםשכבדצעיריםשלשלםדודשלנציגוהואדןבית.בכלמצויים

תמונה,ישבארץאדם"לכלהלאומית:בתודעהלנצחצעיריםושיישארו

לדידהנכנסהנן-הבתיםחדדיאתמקשטותוהןרבות,ואוליאחת

ומחייך:-מאדצעירמחייך.צעירעיניך.לנגדמזדקרת'התמונה'ומיד

עמוסהטופוגרפיתמפהמהנגב.יושע,מבבימלטורן,מיאזוד,מהקסטל,

 5Sמדי"·דניםתצלומים
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הדיוןאתדאוזהבעניין . 56

קרטון-בלוםרותשלהמרתק

העקדהבמיתוסשעשובשימוש

רותהשונים:הספרותייםהדודות

העקדה"מיתוסקרטון-בלום,

העבריתבשידהבוחןכמקדה

ויסטדיךוו'אוחנהו'החדשה",

ל'ה lלגג :[ llJ'Tlמ'תרס(עורכים),

תל-ה'שראל'ת,התודעהשל

המאוחדהקיבוץוירושלים:אביב

 231-עמ' , 1996דן-ליד,ומכון

247 . 

לעיל, 4העדהמוסינזון, . 57

 . 82עמ'

 . 89עמ'שם, . 58

תוספתמעניקהעצמיתלהקרבההצעיריםשלנכונותםכיטועןשוהם

הםדין,אתעליוהמקבלתמיםנעקדהםאיןוכיהעקדה,למוטיבגוון

בנואתששולחכמיעצמודואהאמנםאברהםיח.דגםוהנעקדהעוקד

ובמהלכההמשימה,אתלבצעמהססאינודניאןשוהם,אומדלעקדה,
לעיל' 3העדהשוהם, . 59השאלה,אולם 59הפעולה.כישלוןבמחירחייואתלהצילמוכןאינו

 . 159עמ'שלעמדתומהיאלאעושות,ו/אומדגישותהדמויותמהאיננהלטעמי,

לחושאפשרהדמויות;שללהתנהגותןזההאינהוזוהמשתמע,המחזאי
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ה'סטור'ה,והמוות:האומהזרטל,

זמורה-ביתןופול'ט'קה,!'כרון

 . 2002תל-אביבודביר,

רגיל·;"מחזהמטמור,יורם . 61

 36-עמ' ,) 1978 ( 20-19פרוזה

47 . 

 . 43עמ'שם, . 62

לעיל' 3הערהפיינגולד' . 63

 . 114עמ'

עמ'לעיל, 62הערהפרוזה, . 64

המחזה.לטקסטבצמידות , 37
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גםתורמתזועמדהשללהתגלותהממהותה.הביתהששבהלוחםשל

ייחידךבבנךבו,מסתכלת"אתהאם:לדבריהסופדשלהמידיתתגובתו
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