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 1תמט 1m-צ 1םניתוחלקראת

לוישמעון

עשרהאחתביןהשישים,שנותאמצעועדהחמישיםבשנותבשבתות

התכניתברחובות.רביםישראליםשוטטולאבצהריים'עשרהלשחים

האחתהעבריתהממלכתיתהרדיובתחנתשודרהעולה""המסן

שללשעהבביתלהאזיןנהגוומאות-אלפיםישראל","קולוהיחידה

הדרגתייםקיצוציםמחמתיותר,מאוחרשנהכארבעיםרדיופונית.דרמה

ציבוריתמחאהוהיעדרהמאזיניםמספרהתדלדלותב"זמן-שידור",

לחלוטין.הושתקהזההחינוכי-תרבותי-אמנותיהבידור-יעילה

ונוסטלגי,רגשניאשכבהמזמורלהיותמיועדיםאינםהבאיםהדברים

 soכ-במשךששודרועברייםרדיותסכיתישלמסוגוראשוןסקראלא
גםאמנותית.והיסטוריהושלתרבותשלבמעלהראשוןנכסשהםשנה,

הייחודי,הסוציו-דרמתיאופייהבגללוגםשלההרבההפופולריותלאור

טעמםובשיקוףבגיבושחשובתפקידמילאההעבריתהרדיופוניתהדרמה

המעצבותהראשונותבשניםחדשיםעוליםושל"ותיקים"שלהאמנותי

המדינה.של

הציונית,העבריתבתרבותחדש("מדיום")ע /:i י;ו?!הואהעבריהתיאטרון

למשימותנרתםפעילותותחילתעםמידאןוהחילונית,הסוציאליסטית

עבראלהיהודיתהמסורתמערכיכמהלמשוךבניסיוןאידאולוגיות,

העתי.דאלמהעברלארץ-ישראל,מהגולהלהעתיקםחדשה,עבריות

ביהדותהמשיחילפןנתןממהותובתיאטרוןהטבועהבבדיוניותמשהו

מחדשנבדקוהתיאטרוןבאמצעותוחלופי.מודרניחדש,חילוני,ביטוי

ולאורהציוניהאידאללאורועודכנוהיהודיותוהמסורתההיסטוריה

השפהבהנחלתהתיאטרוןסייעמכןפחותלאבארץ-ישראל.המציאות

אחריאבותינו"בארץהחדש-ישן,בחללהדהודיהובבדיקתהעברית

לאומיותלמשימותכאמור,נרתם,הרדיוגםגלות".ישנותאלפיים

ואחריה.תש"חמלחמתלפניהמדינהעל-ידיהנשלטמרכזיכליבהיותו

שנוגע(במהקשייםפחותהרדיועוררבמובהק,חזותיבלתיכממצע

דתייםאזרחיםבעיניחינוכיים")ו"בלתיחתרנייםלמסריםלצניעות,

ליהודיםנועדלאשתיאטרוןהאמינושניםמאותשבמשךומסורתיים,

לפופולריותתרמהלרדיודתייםישראליםשלשהאזנתםלהניחסבירכלל.

כיוצרגוריון"בןצחור'זאב . 1

ורובוטאוחנהדודמיתוס",

וזיכרון,מיתוס(עורכים),דיסטרין

 , 1996ליד,רןמכוןירושלים:

 . 147עמ'
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משוערותמסקנותהןאלה . 2

להתייחסוישמרע.יבלתימסקר

הראויה.בזהירותאליהן

3 . Rudolf Arnheim, "In 

Praise of Blindness", Neil 

) Strauss (ed.), Radiotext(e 

: Semiotext( e ), New York 

] 1936 [ , Columbia University 

20 . 1993, p 

Christian W. Thomsen .4 

& !rmela Schneider, 

Grundzuege der Gesc·hichte 

des Europaeis·chen 

Hoerspiels·, Wissenschaft!iche 

Buchgesellschaft, Darmstadt 

1985, p. 3 

ארדתייםלמאזיניו,מותירהרדיו 2השישים.בשנותהרדיותסכיתישל

חזרתיעולםכרפהראינואחרממצעמכללדמיוןמרחביותרחילוניים,

חדשותיומניבערד 3מהמאזינים.חלקשלברגישויותלפגועשעלול

לאהרגיזהאז(שכברגרדאתעמולהלעתיםהיוהחמישיםבשנותברדיו

שלהפרטיהדמיוןלעולמותדרורנתנוהרדיותסכיתילפחותמעטים),

פוליטית.תרעומתעוררוולאהמאזינים

תיאטררן,ובהצגותבמחזרתמקרוםהרדיופוניתהדרמהששורשימאחר

פנודרכו,אתחיפשעדייןהצעירהישראליהתיאטררןשגםומאחר

ללמודכדיהעולמיתהרדיופוניתלדרמההישראלייםהרדיותסכיתי

מבחינתבעיקרעצמאית,ייחודיתאמנותפיתחובה-בעתאןממנה,

חלקם-מקרוייםעברייםתסכיתיםשלהעצום-יחסיתהמספרהתכנים.

בתרן-בפעלוליםוהשימושהמשחקהבימוי,מבחינתמארדמקצועיים

תערובתעלמעידישראל",ב"קרלששרדוהבין-לארמיהרפרטואר

מאידןתרבותינסרעלגיסאמחדמונחיתאמנותמדיניותשלייחודית

הדרמהבמדרו(כרטסתבקטלוגהרשומיםרדיותסכיתי 1850מתוןגיסא.

נועדו-100מלמעלהומתוכםבעברית,נכתבו 480ישראל"),"קולשל

המקורייםהתסכיתים 360כתסכיתים.נכתבוכלומרמלכתחילה,לרדיו

הכותביםלעתיםשערכואחרים,מממצעיםלרדיועיבודיםהםהנותרים

נכבדיבולזהררדרמטררגים.בימאיםרדיו,עורכיזאתעשרולרובעצמם

בחשבוןמביאיםאםכןעלויתרברדיו,דרמתיתפעילותשנות-50לכ

לרדיוישירותכתבוישראליםומשורריםמחזאיםסופרים,מעטשרק

לכתיבההכספיתהתמורהספק;ללאכלכלית,הייתהלכןהסיבהבלב.ד

שלפעילותהשנותכלבמשךלהביןעדנמוכההייתהברדיוולבימוי

עובדומצליחיםסופריםשלשיצירותיהםגםמההתסכיתים,מחלקת

מעטלארעוד:זאתלרדיו.במיוחדלכתובנאלצולאוהםלרדיו,ממילא

מוצלח,מכירותמקדםכאלששודרלתסכיתהתייחסוובימאיםכותבים

וחלקאישאלף-100כמנהלתסכיתיםהמאזיניםשקהלבתקופהבעיקר

חוזר.לשידורזכהאףמהתסכיתים

היהודית-בתרבותחדשהצורת-אמנותהיהעבריתיאטרוןבעוד

באותןהמערביהעולםבכללהופיעהחלורדיותסכיתיישראלית,

המקורי,העבריהתסכיתכילצפותשניתןאף 4יותר.אופחותשנים

רדיופוניאופיבעליהיהבעולם,אחריםבמקומותלתסכיתיםבדומה

כןלאבמקורה,לא-רדיופוניתיצירהשללרדיועיבודמאשריותר

אתבחשבוןהסתםמןמביאיםרדיומחזאיבעודבפועל.הדבריםהיו

שאינוממקורטובשעיבודמסתברהיצירה,כתיבתבעתהממצעיתרונות

בישראל,לרדיו.מלכתחילהשנכתבמתסכיתלרובנופלאינורדיופוני

קבוצותבקרבבעיקרמקצועית,להערכההמקורתסכיתיזכולפחות,

חורש"תחתתומסדילןשלהקלאסיהרדיותסכיתמאזינים.שלקטנות

לזיווגומופתיתנדירהדוגמההוא ) Under Milkwood ( ) 1955 (החלב"
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המעוליםהתסכיתיםששתשני,מצד sפופולריות.לביןאיכותביןמוצלח

ארבעהאומשלושהפחותהרבהפופולרייםלמשל,בקט,סמואלשל

אתמאשריותרהכללאתמסמניםהםוכךלבימה,הידועיםממחזותיו

לולהאזיןנהגוהישראלי,התסכיתשלימיובראשיתהכלל.מןהיוצא

ראיונותומתוךחברים,וביןהמשפחהבחוגמאזינים,שלקטנותקבוצות

סקרישציטטוהדרמה,מחלקותמנהליעםזהמחקרלצורךשנערכו

התכניות.לרובמאזיניםאלף-100מלמעלהכאמור,אז,היומאזינים,

אף,עלבלב,דאלפיםלעשרותהמאזיניםמספרירדהשמוניםבשנות

ה"ניסיונית",ההעזהמבחינתהרפרטוארשלרמתושעלתהבגלל,או

כמובןהייתהלטלוויזיההביצוע.רמתועלתהוהטכניקה,הבימויחידושי

מדוברהיהשמלכתחילהגםמהלתסכיתים,ההאזנהעלגרועההשפעה

הרבהלשדרשנהגובמדינותגםקרהכךגדול.ולאאליטיסטיבציבור

סקנדינביה.וארצותהולנדגרמניה,כגוןתסכיתיםיותר

* 

בפואטיקהבהיסטוריה,מרכיביםשלקצרסיכוםהםהבאיםהדברים

קטלוגעלבעיקרמבוססהחומרהעברי.התסכיתשלובתמטיקה

-87%כשהםתסכיתים 1850הכוללישראל","קולשלהדרמהמחלקת

התסכיתים . 1992-1954השניםביןונרשמוששודרומהתסכיתים

ירושלים"ב"קולשודרובקטלוג,נרשמושלאהראשונים,העבריים

תיעדישראל"ש"קולכךעללהצטערישוהלאה.השלושיםשנותמשלהי

 1954משנתרקהשמחה)למרבהגוברים,ובקפדנות(בסדרתסכיתיואת

ואילך.

ישראל""קולהממלכתיהרדיוהיהואחרותפוליטיותחברתיות,מסיבות

החמישים.שנותבתחילתהמדינהאזרחימיליוןכחצישלהשבטתוף

השכלהתכניותועלהחדשותשידוריעלכמעטהמוחלטתבבלעדיותו

ה"ספרדי-(במבטאהעיקריהתקינההעבריתמנחילומהיותוובידור

ההסכמיותומt;ומלימני 9מלאחדישראל""קולהיה-ירושלמי")

משההתפרסםהשישיםבשנותמרצון.ואםבכפייהאםהישראלית,

שזוהתהשלו,הדרמתיתובנימההרהוטבמבטאוהמלא,בקולוחובב

לעירפרץ"צה"להודעתולמיניהם.אירועי-משברעםקרובותלעתים

אתשזוכריםרביםבאוזניהיוםעדמהדהדתבירושלים"העתיקה

"ביטחוניות",מסיבותבעיקרכיום,גם . 1967ביוניההיסטוריתההכרזה

לכךיותרבדוקהראיהואיןכפייתיים;חדשותמאזיניהםהישראלים

אחריאוטובוסנוסעיביןפבלוביכרפלקסהמשתררתהמתוחהמהדממה

אנוהחדשות.מהדורתשידוראתהמקדיםיותר,הארוךהשישי,ה"ביפ"

זובחזיתשנפלוחייליםעלטרור,הרוגיעללחדשותלהאזיןמותנים

בגללבשלום".חזרו"מטוסינוהרדיולנודיווחשפעםכפיאחרת,או

עדייןרביםישראליםאוכלוסייתה,ושלהארץשלהקטניםהממדים

~ Dylan Thomas, Under .5 

~ Milkwood, Walford Davies 

~ and Ralph Maud (eds.), The 

Definitive Edition, J.M. Dent 

& Sons, London 1995 
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ה'שראל'ם,אילון,עמוס . 6

 . 279עמ' , 1972תל-אביבשוקן,

ה"ארבייקטיבירת"ולחדשותמבעבר),פחות(אמת,אלהאתאלהמכירים

שב"קרל-הוותיקיםהקרייניםאםרקבהחלט.אישיהיבטפעםלאיש

החדשות"והריאמררבטרםערדקולםעל-פיאותםמזהיםישראל"

אדמהרעידתעלמדווחים-גרשן"ליאורה"מפיאראיתן"יצחקמפי

נוסעינרגעים ,) ..(בלב.דדרכיםתאונתערדעלארלמשל,בטורקיה,

לדווחכדיהניידבטלפוןביניהםלשוחחארלנמנם'וממשיכיםהאוטובוס

מתסמונותאחתהגיא.שעראתעברנושהנהשלהםהפרטיתבתקשורת

מיגםוישלרדיו",אאזין"לאההכרזההיאישראליםשלהחופשה

הרדיומתחנותלאחת(ארישראל"ל"קרלאי-האזנהבדיבורם.שעומדים

היום.עדמסוימתל"אחר~ת"סימןהיאבינתיים)שצצוהנוספותהרבות

פתיחתמכןולאחרהשישיםשנותבאמצעהטלוויזיהפרוץאחרירק

ותחנותוכר')ג'רשת ,'ב(רשתישראל"ב"קרלנוספיםשידורערוצי

הישראליהרדיושלהאקסקלוסיביתשליטתוהתערערהפרטיות,רדיו

הממלכתי.

פלשתינה""קולעוצב 1948-1917בשניםהבריטיהמנדטשלטוןבתקופת

הרדיופוניתהדרמההייתהשבר ,) 1922בשנת(שנוסד BBCה-במתכונת

לקראתהמוזיקה.ומחלקתהחדשותמחלקתלצדהיטבמבוססתכבר

קולהגםהבריטיהרדיולצדפעל ,הארבעיםבשנותהמנדטתקופתסוף

ואתהמבנהאתעיצב BBCה-בערדהעברית.המחתרתשלהרדיופוני

השבט.רוחאתסיפקהמחתרתשלקולההישראלי,לרדיוהתשתית

ממשלתשלסמכותהאתישראל""קול?צגהראשונותהמדינהבשנות

"גבוהים".עבריתולשרןחינוךשלתרבות,שלסוכןהיהוככזהבן-גוריון,

רעוליםישראליתדיברוכברצבריםשבהוהולכת,הגדלהמהגריםבחברת

שהיוחינוכיות,למשימותהרדיוגריסעברית,דיברולאעדייןרבים

הקהל.דעתשלומונחהמכורןפוליטיבעיצובהדבריםמטבעקשורות

הציונית-סוציאליסטיתהאידאולוגיהאחרות,הגירהבמדינותכמרשלא

לקלוטהאחריותאתעצמםעלנטלוכנציגיההישראליםוהפוליטיקאים

שלהשונותדרכיהםעל-פיפחות-הערליםאתולחנךהעלייהגליאת

 6מפא"י.שלטוןשלהערכיותהמידהאמרתעל-פייותרוהרבההערלים

מארדוהמסננתהמוקפדתעריכתןששודרו,התכניותמבחרבאמצעות

בשנותהממלכתיהרדיוהכתיב-העבריתשליחסיתהגברההמשלברכן

לכ,ךדוגמאותעליונה.כסמכותהמאזיניםלקהלמסריואתהחמישים

שחרץהעמוקיםהחריציםהןבזמנן,מאשריותרמשעשעותהןוכיום

אתלמנועכדיהאדום""הסלעהשירתקליטעלכלשהומחלקהמנהל

ארשבירדן;הנבטיתלפטרהלהגיעצעיריםהרפתקניםיעודדפןשידורו,

ל"ז)יחזקאל(בעקבותאחריו"הלכואזחתיכותש"אלף"יחזקאל",השיר

ארברדיו,להשמעההואגםשנאסרהגבוהים","החלונותלהקתששרה

שהוזכרהבגלללביא,אריקמפי"אנאקש"השירהשמעתעלהאיסור

לחיזוקהחמישיםבשנותנחשבברדיו"אמרר"אבל"זונה".המילהבר

ביןכלשהםדעותלחילוקיאירוני,גםאםמסכם,ולמשפט-מחץדעה

9.lt 



השורהגםשמדגימהכפיהידיעה,בהאהסמכותהיההרדיוישראלים.

החיוור"."הגשששלבמערכוןרדיו?"זה"מה,

3 
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היוישראלבמדינתהרדיושלדרכובתחילתהתסכיתיםגםידועה,במידה

ש?צגובלבדזולאאדוניו";"קולבחינתייחודית,דרמתיתאמנותשלסוג

הרדיופוניים,המחזותרפרטוארסמכותיים.היועצמםהםהסמכות,את

שיחוצורותפעלוליםמוזיקה,שתיקות,כגוןהממצעמרכיביביןהאיזון

היואלהכל-ידועיםתיאטרוןבשחקניהתסכיתאיושלמינהו,מילולי

הראשונות.המדינהבשנותהתרבות""הנחלתלמדיניותאופייניתמזיג

אמתיתדאגהביןסמכותנישילובהיהזאתמדיניותשלתו-ההיכר

לבחורכאמור,ממנו,(שנבצרהמאזיניםקהלשלולהשכלתולתרבותו

קומץרקהפיקהדרכהשבראשיתצה"ל"ל"גליפרטאחרתעבריתתחנה

המילה)מובןבמלואקרובות(לעתים"טובה"עבריתוהקנייתשידורים)

לחינוןלבידור,להשכלה,הנוגעבכלכוחניתפוליטיתמניפולציהובין-

אחת"בסירה"שלושהלמשל,ולסאטירה.להומורואפילוולאמנות,

אןישראל","קולימיבכלביותרהפופולריותהתכניותאחתהייתה

"חדואףלמשל,בהארץ,קינןעמוסשלושרת"'"עוזיהטורעםבהשוואה

אןמצחיקה,אמנםהייתההיאבמעריב,המוקדםקישוןאפריםשלגדיא"

הממסד.כלפיוקהת-שינייםלמאזיניםמדיידידותית

הפקתםהיהישראלכמוענייהבארץרדיותסכיתישלנוסףמאפיין

בתחילתשידרישראל""קולגםאחרות,במדינותכמויחסית.הזולה

התסכיתים,מחברישלהירודשכרםתיאטרון.למחזותרדיועיבודידרכו

נכוניםהיומעטיםסופריםשרקלכןכאמור,גרם,והשחקנים,הכימאים

מכירותמקדמיהיואלהתסכיתיםכאמור,כי,אףזה,לממצעלכתוב

עטופריאחרותיצירותאוהיצירה,שלבתיאטרוןהעלאתהלקראת

למקלטלהשיבבניסיוןהתשעים,בשנותימיהסוףלקראתהמחבר.של

מחלקתשידרהשובהמשודרת,הדרמהלתכניתשאבדומאזיניםהרדיו

כלעברוולאממשהתיאטרוןבאולמותשהוקלטוהצגות,התסכיתים

הביאוהרדיותסכיתיובעברית,עבריתמתרבותחוץרדיופוני.עיבוד

הגדול.מהעולםותרבותאמנותניחוחותגםלמאזיניהם

דרמהששידרההיחידההישראליתהתחנההייתהישראל""קול

גםתפקדהאןכמותית,מבחינהודאיוברצףבסדירותרדיופונית

לטווחהתבצעובוהבחירהששיקולירדיופוני,רפרטוארכתיאטרון

ששידרהתחנה-צה"ל""גלישלמקומהנפקדלאגםזהבהקשרארון.

הקופים,משפט(כמומומחזיםהיסטורייםמשפטיםתסכיתים,לפרקים

לרוכס,ד"המאתצ'טרליליידישלמאהבהנגדהבריטיתהצנזורהמשפט

תכניותוכןוכדומה)ויילדאוסקרשלההומוסקסואליותעלהמשפט

תסכיתלראשונה(ובאומץ)שידרהצה"ל""גלימומחזות.תיעודיות

צבאית,כתחנהומוזיקה.מילים-לחדשנישנחשבבקטסמואלמאת
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 Jerzy Grotowsky ,בעקבות .ד

, T"ward;· a Poor T/1eatre 

Simon and Schuster, New 

1968 York 

Marshall McLuhan, .8 

Meclium H"t an<l C!!of, 

Penguin, Middlesex 1967 

החדשותבתחוםבמיוחדצמודה,ביקרותתחתצה"ל""גליהייתה

אךויומניהן,ישראל")מ"קולישירותאליההועבדואורכות(ששנים

מבחינתדקלאישראל",מ"קוליותרנועזתבדוחהצטיינהאחדותשנים

ה"מתקדמות"והתכניותההגשהסגנוןמבחינתששידדה,המוזיקה

תסכיתי-התסכיתבתחוםגםאלאהאגדית),יש""מה(לרבות

ב"קולששודדומאלהיותרוחדשנייםניסיונייםהיושחלקםאוונגר,ד

"קול"חלחליילה".בתכניתקצריםוזוועהמתחתסניתוניוכןישראל",

"דדיודדמה")(לימיםעולה""המסךבמסגרתלא-מצדוישראל",

ורביןשלהמבריקבבימויוטמפלפולנגרןבלשיות,סדורתשידד-

אףעלהאמנותיההיבטעלניסהבהןהבידורישההיבטאלאמרוגן,

נמומאודופופולריתמשפחתיתמצביםבקומדייתהמצוין.הביצוע

לאאךויעיל,פשוטהיההקוליהעיצובאפרים,בןמאתשמחוןמשפחת

הושמעוקרובותלעתיםרדיופונית.מבחינהאוזנייםמעיד)(אומאיד

ודוגמההחיה,מהבימהלדובשהוקלטומעדכונים,ישראל"ב"קול

בהםההומורשעיקרהחיוור","הגששמעדכוניהיאבמיוחדחביבה

מיכאלהחזותי.הצדבהיעדרמקסמםנגדעלאגםכךומשוםמילולי,

לגמדי'אולמחצהתיעודיות,מהןמומחזות,סדורתובייםעדךאוהד

בהנחיית(חלקןאלהסדורתואחדים.אמנותייםהיסטוריים,בנושאים

ועשויותמבדדותשהיובה-במידהלימודיותהיובנאי)ויוסיפודתלאה

חדשנייםרדיופונייםניסיונותעלארחיבלאלהלןשיידוןבמההיטב.

בקולאז'יםאואבירן,דודנמויוצריםשלמדיונדיריםבודדיםאך

בסדרהאלהשודרתנותבושללמשל,תמומן,אילנהשלרדיופוניים

ולנועד,לילדיםתסכיתיםהמוניגםנכלליםלאהנוכחיבדיוןאל.מסע

לעיוןהזכאיתתת-סוגהוזוהיהואילולעילא,לעילאעשוייםחלקם

החינוכיים-פדגוגיים.מטעניהבגללנפרד

כאמנותהתסכיתעל

התסכיתושלהרדיו,שלהייחודיהאמנותיבאופיוהמפורטהדיוןטרם

תיאטדוןאיננותסכיתמהותו,מעצםאחדים.דבריםלהקדיםואויבפרט,

"מדיוםהואכממצע,הרדיו,"עיוורים".טלוויזיהאוקולנועלאואףמשודד

נובעיםהיחסימעוניואךבלב,דהשמיעהחושאתמנצלשאמנםעני",ד

ערוץאללפנותאפואחייבדדיותסכיתנוחו.גםאלאייחודודקלא

כךהמאזין.שלהירצודמיונואלכמובן,ובאמצעותו,השמיעתי,הקליטה

ה"פנימית",העיןאללמעשההמשדדמאו,דחזותיממצעהרדיונעשה

למעורבותשגודם sמקלוהן,מושלעל-פי ,"םח"ממצעהואובה-במידה

לגירוייםהדמיוןשלהיענותתובעשהואבנךהמאזיןשלולפעילות

ואינטימיפנימיעולםליצרועשויתסכיתהשמע.חושעלהפועלים

האסוציאציותהזיכרונות,מאוסףהבנויעולםלבדו,למאזיןהשייר

אינוהרדיופרטי.תפאורותכמחסןבואשונושאאדםשכלוהדימויים

בעצמו,כזהעולםליצרואותומזמיןאלאחזותי,עולםהמאזיןעלנופה
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בדרךהםהרדיוצליליהגולגולת".חלל"בתוךלגמריפרטיתכהפקה

אףולעתיםלתיאטרוןלקולנוע,(בהשוואההמאזיןלאוזןקרוביםכלל

שלהקליטהנסיבותשלהאינטימיותאתמגביריםולפיכךלטלוויזיה)

יצירההתאמתשלוכאופןכמידהאפואלהגדיריש"רדיופוניות"הנמען.

הרדיו.שלהמיוחדלאופיואחרתאוזו

ובמוזיקהבמיליםבקולות,ברעשים,חיבמיוחד)(והתסכיתבכללהרדיו

הקולות.כלחוזריםואליובאיםשממנוהשקט,לבידאלהביןביחסוכן

ש~צמתהקלה,אוושההואלמעשהמוחלט.שקטאיננוהרדיופוניהשקט

כלשהו,אחראורדיופונימוחלט,שקטהמשדר.במכשירתלויותואיכותה

שומעביותרהמבודדבאולפןגםהמאזין:מבחינתלאודאיקיים,אינו

"שנימתארוהמוזיקה,הצלילאנשימחשוביקייג',ג'וןרחשים.אדם

העצביםמערכתשלקולההואהגבוה ] ... [נמוךואחדגבוהאחדקולות,

בהשוואה 9קולות".יהיומותייוםעדהדם.מחזורשל-הנמוך ] ... [

לדמותניתןההקרנה,קודםהקולנועלמסךאוריקהתיאטרוןלבימת

"~נסים".לאוזנייםאיןלעיניים,בניגודל"חלל".הרדיופוניהשקטאת

שוניםובגבהיםבאיכויותב~צמות,אלינוהמגיעיםקולותמוקפיםאנו

-נרצהאםולחלופין,הרעשים,שלהיפוכםשהואהשקט,ומשונים.
אפואהואברדיוהמסויםהשקטהאוזן.שלהמכסההואוייעודם,מקורם

נוף-הצלילאתלהשליםהמאזיןאתהמזמיןממצעי-אופייני,"פער"

בדמיונו.לוהמשודר

עשויהואהיצירה."תוכן"אתכללבדרךשנושאהואהמללבתסכית,

אלאאחרים,בממצעיםמופיעגםהואשבהםהאפנוניםברובלהופיע

לעצמה,לבתשומתהתובעת-לעיןכלשהומיקוד-חזותשבהיעדר

בולטוהואהפי,ךאיננוהתסכית,ובאמנותברדיומהותיכמרכיבהמלל,

(כמוהאחריםבמרכיביםשליטתוהרדיופוניים.היסודותיתרפניעל

העניין(להבהרתובתיאטרון.בקולנועיותררבהצליל)ופעלולימוזיקה

בטלוויזיה"עובר"מהלבדוקמענייןטלוויזיה,עליותרהאמוןבדור

נמנעיםכאשראובלב,דבתמונהומסתפקיםהצלילאתמשתיקיםאם

מחקהמוצלחרדיופונימלללעתים,לשידור.)מקשיביםורקמהתמונה

מבחינתואםמוטיביםעלהחזרהמבחינתאםהמוזיקהשלמחוקיהכמה

לביצועו.ההנחיות

להישאךאווירה,היוצרכמרכיבכללבדרךמוכרתבתסכיתהמוזיקה

ביןמסךמעידסצנות,ביןמעברמשמשתהיאלפעמיםתפקידים.עוד

לפרשאווירה,לחדדלסמן,ולעטר,לאייריכולההיאקוליות."תמונות"

ולתפקדמללכמוממשהרמזיםשלבתפקידלשמשאוהתרחשויות

דמותומשמשתעצמהברשותעומדתשהיאקורהעצמאי.באופן

ומוזיקהמיליםבתסכיתיםבקטסמואללמשל,שמדגים,כפיבתסכית,

השימושלביןרדיופוניבמללהשימושאופניביןהדומ~תקסקנדו.או

a 
5:1 a 
r-

John Cage, Silence, .9 

Wesleyan University Press, 

Middletown Co. 1961 
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Victor Zuckerkandl, .10 

Sound and Symbo/, Princeton 

University Press, New Jersey 

1969, pp. 22-29 

במלודיה,בריתמוס,ולהתבטאחיצוניתלהיותעשויהובחוקיהבמוזיקה

עללדבראפשרפנימית.דומותגםתיתכןאןבהם,וכיוצאבהרמוניה

משתמששהתסכיתאמנותכעלוגםהתסכיתבתוךמרכיבכעלמוזיקה

בושהצליליםוהריקהעקרבמובןלאזמן"אמנותמחוקיה:ברבים

מגייסהואשבוהממשיבמובןזמןאמנותאלאבזמן,זהאחרזהעוקבים

ו oמטרותיו".אתהמשרתככוחהזמןזרימתאת

לאבמובהקשייכיםשאינםרעשיםשמצייןמונחהוא"פעלולים"

צריחתכגוןנקודתייםפעלוליםביןלהבחיןמקובללמוזיקה.ולאלמלל

חריקתודלתות,טלפוניםוטריקתאזעקות ,)"םי"(המסמנתשחפים

אקוסטיותאווירותוביןמכוניות,וצופריומתח)זוועה(לתסכיתידלת

הפעלוליםוכדומה.יערקולותקפה,ביתשלצליליםה,דכמוממושכות

קולותשלסינתטיותהפקותלרובהםועתהחיותהקלטותפעםהיו

המקרים,ברובבתסכית.המעוצבמהעולםחלקלהיותהמיועדים

אועצמאייםואינםכולוהתסכיתשלבהקשרומתפרשיםהפעלולים

ממיליםיותרלהביעיכולמוצלחשפעלולאלאעצמם.בזכותמובנים

הפעלולמילים.אלףלביןאחתתמונהביןהיחסעללנאמרבדומהרבות,

(אוביכולתושאיןאפקטלהשגתרדיובימאיאומחברבידיכליהוא

ולפיכןתפאורה,מעיןהואהמוזיקה.אוהמללבאמצעותלהשיגברצונו)

מופשט.אופיגורטיביראליסטי,צביוןבעליפעלוליםעללדברניתן

ניסיונותהיווכדומה.איוררקע,סצנות,מעברילסמןיכולהפעלולגם

פעלולים.רקמוזיקה,אומללבהםשאיןתסכיתיםלשדרמרתקים

ושקטפעלוליםמוזיקה,מלל,-התסכיתשלהיסודייםמרכיביוארבעת

ביותרהמפורשהואהמללשלהם.המפורשותברמתמזהזהשונים-

ועולההמפורשותפוחתתמהמילים,שמתרחקיםוככלסמנטית,מבחינה

יצוינונוספיםרדיופונייםסממניםבהקשר.והצורןהעמימותמקדם

בהמשך.

העולמיתמהמחזאותועיבודיםלועזייםמתזות

הקיףבקירובשידורשנות-40בישראל"''קולתסכיתירפרטואר

איסכילוס,-והמודרניתהקלאסיתמהמחזאותיצירותשלרבמספר

קשריםבשלומדלייו.שקספירולצדםואריסטופנססופוקלסאוריפידס,

יצירותגםזכוהרוסית,הספרותלביןהמודרניתהעבריתביןהיסטוריים

אחריםורביםצ'כובגורקי,טולסטוי,גוגול,פושקין,דוסטוייבסקי,מאת

ומסיפוריםמרומניםממחזות,תרגומים-עיבודיםשכללנכב,דלייצוג

ממוצאהיורביםמאזיניםהראשונות,הרדיובשנותלפחותקצרים.

שלוםמאתיצירותנבחרוהמודרניתהאידישמספרותיהודי-רוסי.

שהתקיימההשפותמלחמתואב-סקי.מאנגרלייוויק,פרץ,י"לעליכם,

השמדתעםהנסיבות,בכוחהתמתנה,לעבריתהאידישביןהשואהלפני

לאאוליניסו,הישראלייםהתסכיתיםהנאצים.בידיהאידישדוברירוב
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יצירותמבחרשידורעל-ידיהעשירההאידישתרבותאתלשמרדי,

מהקנוןכחלקהספרבבתינלמדומהןשכמהגםמהלעברית,בתרגומן

בחיוב,כללבדרךהתקבלוהרדיופונייםעיבודיהןהכללי.היהודיהספרותי

מיצירותרבותהניצולים".שלמ"אשמתםשמץגםבכךשביטאווייתכן

דוברותמארצותישראליםאצלגםכהלכההתקבלוהרדיופוניותהאידיש

סגלשמואלכמופופולרייםשחקניםבהןהשתתפואםבייחודערבית,

רודנסקי.שמואלאו

הרדיופוניתהדרמהגםהשפיעהעולה""המסךתסכיתירפרטוארעל

כדרךבעיקרהשנייה,העולםמלחמתלאחרמאודשהתפתחההגרמנית,

אנטי-גרמניםמחזאיםעברם.עםהחדשיםהגרמניםשלהתמודדות

מפנירקלאברדיווהשתמשו 1945אחריתסכיתיםכתבורביםנאציים

האשמהאתבולבטאאמצעישהיהמפניגםאלאוזמין,ייזולשהיה

שלהחזותידמיונםאתמפעילהרדיוקין"."תסמיןרדופתהגרמנית

שעושיםכפישואתייםזוועהחזיונותעליהםכופהאינואךמאזיניו,

גרמניים,רדיותסכיתימבחרתיאטרון.הצגותאףולעתיםקולנועסרטי

תורגמוואוסטריים,שווייצרייםמזרח-גרמניים,מערב-גרמניים,בהם

אותםלכנסוניתןהשמונים,בשנותמרביתםבעברית,בהדרגהושודרו

לשואה".הגרמניתבשפהרדיופוניות"תגובותהכלליתהכותרתתחת

כמוהשואה,לאחרבישראלרבהבעייתיותעוררהגרמניתתרבותאמנם

יהודים,גרמניםסופריםאךשטראוס.וריכוזואגנוריכוזשלהמוזיקה

הילדסהיימר,וולפגנגאופויכטווגנר,ליאוןוופל,פרנץצווייג,סטפןכמו

הלא-היוצרגםרבים.לשידוריםוזכו 12מוצאםבשלבברכההתקבלו

אצלבברכההתקבלאנטי-נאצי,ככותבלמשל,נובט,ברטולטיהודי

בימתיות.להפקותוכןרדיוהפקות-20מליותרזכויצירותיורבים:

דירנמטפריזריךהגרמנים-שווייצריםהמחזאיםהיופחותלאאהודים

ההצגותמאחוזגבוההגרמנייםהתסכיתיםשאחוזיצויןפריש.ומכס

 13העברי.בתיאטרוןהגרמניות

דרום-אפריקאיםאנגלים,אמריקאים,סופריםמאתבאנגליתיצירות

בריאןשר,נדנודוייל,דאוסקרמילד,אותרואו'ניל,יוג'יןכגוןואירים,

המינגווייארנסטסטופר,דתוםפ~גר,דאחולפינטר,הרולדפריל,

בתרגוםמזומנותלעתיםשודרו-קופוג'יילסהמעולהוהתסכיתאי

הרוסית,מהמסורתרבותהושפעהישראלישהתיאטרוןמאחרעברי.

רק(ולאהבמהעלרקלאמרענןלשינוינחשבהאנגלו-סקסיתדרמה

מרוחהמוקדמותהחמישיםושנותהמאוחרותהארבעיםבשנותבמעבר

גלימעלבשידורגםאלאהקאמרי),התיאטרוןלרוח"הבימה"תיאטרון

לעולםשייכיםאנחנוש"גםהרעיוןאתהיתר,ביןיצגה,זובחירההרדיו.

המודרני".

יצירותיהםלשידורשזכוסקנדינביםמחזאיםהיווסטרינדברגאיבסן

3 
R 

~ 
~ 

תיאטרונים 400מתוךוו.

העולםמלחמתלפניכגרמניה

לפעולהמשיכוו ooרקהשנייה,

(מבוא,לוישמעוןראו:אחריה,

לאל'ס,מבעדותרגום),עריכה

 .ו 94עמ' ' 1988תל-אביבדיונון,

Shimon Levy, "The .12 

YoiceofThy Brothers Blood", 

Jewi;·h Theatre and Drama 1 

(Automn 1995), Haifa 

University, p. 85 

Shimon Levy, "German .13 

Plays on Hebrew Stages", 

Hans-Peter Bayerdoerfer 

(ed.), Theatralia Judaic·a 

11, lsraelisch-deutsche 

Theaterbezieh u ngen, 

Tuebingen ( 1996), pp. 36-46 
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ואחר'ת(תרגוםלו'שמעון . 14 ~

ברפרטוארואחרים.לאגרקוויסטפביאןלצדעולה","המסךבתכנית

וסארטר.פניולמרסלקאמי,ז'ירודו,שליצירותיהםבלטוהצרפתי

בקט,סמואלשלתסכיתיווכליונסקו,שלמחזות 1sמ-יותרשודרו

גם 14לבימה.ומחזותיוהספרותיותמיצירותיוכמהשלעיבודיםגםכמו

אךישראל","קולשלהדרמהלמחלקתהסתנןהאבסורד""תיאטרוןתםכ'ת'ס,בקט,םמראלוכר),

שפרפייישלהניסיוניותיצירותיומדי.ומאוחרקטנותבמנותלרוב . 107עמ' , 1985'רושל'םכתר,

עליושהיהבכךבהתחשבבארץ.שודרולאמעולםלמשל,הצרפתי,

במצבהובהתחשבהרחבהקהלשלהמשותףלמכנהעצמולהתאים

היטיבישראל"ש"קולנראההדרמה,מחלקתשלהעגוםהכלכלי

(כלומריותרהמתקדמותהיצירותביןהשמונים.בשנותבייחודלפעול,

קולייםזיכרונותאתלמנותניתןבמובהק")"רדיופוניותאו"ניסוייות"

מטודלהבנימיןומסעותפרנוריצ'רדמאתדמעותהבזקה,פטרמאת

עמיחי.יהודהמאת

בימאיושלהדרמהמחלקתמנהלישלולהעדפותלמקורותאשר

משמעותיתהשפעההייתההמחלקהשלמנהלינמצאהתכניות,

ראששימשהברעםבלהשבהבתקופהסגנונו.ועלהרפרטוארעל

מחזותשודרוהמוקדמות,השבעיםשנותעדהדרמהמחלקת

בימאיסטן,אפריםבעצמה.ביימהחלקםשאתרבים'תיעודיים

ואחר-כךהשבעיםשנותעדהדרמהמחלקתאתשניהלפולניממוצא

מזרח-אירופייםתסכיתיםלשדרהרבההשמונים'שנותמראשית

יוצריםשליצירותיהםלצדסטריקובסקי)מרוז'ק,(ויגודסקי,

צ'אפק,קוהוט,(האבל,וצ'כוסלובקיההונגריהיוגוסלביה,מרומניה,

לפעלוליםומומחהדמיוןעתיררדיובימאיקמחי,כיסיםרייס).

הדרמה)מחלקתנסגרה 1994-1988השניםביןכהונתותום(עם

להערכתי,ובין-לאומיים.ישראלייםתסכיתיםביןמגווןלאיזוןפעל

-1988 (אלבניערןבידינעשוביותרהנועזותהרפרטואריותהבחירות

היועבודותיוביותר.החדשנייםמהתסכיתיםחלקבייםשגם ,) 1982

מקורייםבתסכיתיםאםהמשודריםהמחזותמביןביותרהרדיופוניות

הייתהישראל"ב"קולהרדיומחלקתככלל,מצוינים.בעיבודיםאו

לרפרטוארשונות.ומשפותמתרבויותלתסכיתיםופתוחהערנית

מדינתשלכתושביהראשית,בולטים:מאפייניםשניהיוהרדיופוני

עלושמהןהרבותמהמדינותבמחזותמתענייניםישראליםהגירה,

הצרידו"איכותיים"מתאימיםתסכיתיםאחרהחיפוששנית,ארצה.

בתיאטרוןמאשרפחותלאמרביות,ורב-תרבותיותפתיחותממילא

מחזותשלעיבודיםלרובהיולשידורשנבחרוהיצירותהישראלי.

מחלקתשלהאחרונותבשנותיהבייחודבין-לאומי.מוניטיןבעלי

ידועיםזריםסופריםגםהישראלילרדיודרכםאתמצאוהדרמה,

פחות.
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נושאיםשלאינטימיבביטוילרובהתייחדהבאירופההרדיופוניתהדרמה ~

מבטאיםישראלייםתסכיתיםגםבמקביל,וקיומיים.אנושייםאישיים,

הציוניתהאידאולוגיהמילאהחלוציתבחברהאמנם,הפרט.שלקולראת

הדומיננטיותהתמרתגםלכךובהתאםמשמערתי,תפקידהקולקטיבית

שלהעיקריותלדילמותביטויהיוברדיוהעבריתלדרמההאופייניות

השראה,רעדות,עלייהציונות,ומסורת,דתהחדשה:הישראליתהזהרת

הפלסטינים.עםהמתמשךוהסכסוךהשכנותערבארצותנגדהמלחמות

באמצעותמטפל,העברישהתסכיתלראותאפשרהיהרביםבמקרים

התפתחותורעםוציבוריים,לארמייםבנושאיםגםהרדיופוני,הסגנון

כלליים.חברתייםלנושאיםגםהפרטשלבתגובותיוההתמקדותברגברה

גדולים,קהליםלשרתמהצורךהשתחררבפרט)(והתסכיתשהרדיוככל

יותרלווקנהממצעיתמבחינהלושמיוחדבמהלעסוקהתפנההוא

לממצעפנההרחבהקהלבערדמושבעים,אוהדיםמעט)עדייןכי(אם

הזהרתבנושאיהרדיופוניבטיפולהדיןהואהטלוויזיה.-בהרבהפופולרי

עםהישראליים.הקולנועואתהתיאטררןאתגםהמעסיקיםהישראלית,

להעמיקרבותפעמיםהתסכיתהשכיליותר,האינטימיאופירבגללזאת,

התסכיתיםשרמתולומרלהכלילאפואוניתןאלה,בסוגיותגםיותר

הישראלית,בטלוויזיהדרמהתכניותשלמרמתןבהרבהגבוהההייתה

לעתיםמעורבבים,האחרות,האמנויותבכלכמררדיו,בתסכיתילמשל.

המידה,אמתביטוי.ואופניתת-סוגרתסגנונות,תמות,הפר,דללא

מתודולוגי,מבנה-עללפיכךהיאלהלןשמוצעתביסודה,הסרציר-תמטית

רחבותגישרתכמאפייניישראל"ב"קרלששודרומהתסכיתיםמבחרשיציג

שיידונוהעיקריותמהתמרתאחתבכלהישראלית.הרדיובדרמתיותר

במספרלשידורשזכההנושא,לייצוגבודדיםתסכיתיםנבחרולהלן

ליהמוכריםבתסכיתיםבעיקרלפרטובחרתיבהרבה,גדולתסכיתים

כדיתסכיתים,ומבימוימדרמטררגיהמתרגום,גםאךומהאזנה,מקריאה

מהתסכיתים,שחלקיצויןבנושא.בטיפולהרדיושלייחרדואתלהדגים

בסרט-הקלטה,זמן-מהושנשמרוששודרו"חשובים"תסכיתיםגם

בשוגג.ארבמתכווןלימיםנמחקו

המחיסיי"קולות

בצדעקרוניותאמנותיותשאלותכמהמעלהבשואההקשורהדרמה

אפילואר"יפה",ולעצבלייצגלהציג,לתאר,ניתןכיצדאתיות.שאלות

וידידיהםמשפחתםרבנירביםניצוליםשבעיניזורעות"אמנותי",באופן

"מהאתלהציגישהאםלהבעה?וחומרקללהסבר,כללניתנותאינן

ארתפלמקיטשלהימנעכיצדכן,ראםשהוא?כמרתלהסבר"ניתןשאינו

"שלנר"הסבלעלהבלעדיותהכרתביןאיזוןלמצואכיצדמנופח?מפאתרס

תסכיתיהזרועה?דימוייהשטחתשלהסכנהלביןאחר)אחדכלשל(אר
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עםלהתמודדגרדאאמנותיאמצעיהיולאמעולםהישראלייםהשואה

בהשפעתהקשוריםנושאיםועדייןוהשפלה,כאבעםושכול,אימה

וחמלה.טאקטמידתבושישממצעהרדיופוניתבדרמהמצאוהשואה

להעניקבניסיוןלהשתתףמאזיניהםאתלהזמיןעשוייםשואהתסכיתי

להיותעשוידדיוהחוויה.אתעליהםלכפותדווקאולאולדממה""קול

מיוחדדיאלוגהמזמןאינטנסיבי,גםאךמינימליסטי,אינטימי,אמצעי

החמישיםבשנותדבר.דואיםשאיןמשוםדווקאהמאזינים,עםבמינו

עדייןהיוהניצוליםשלכשזיכרונותיהםשואה,תסכיתישודדווהשישים

השואהשלאנושייםהיבטיםעםלדובהתמודדואלהתסכיתיםטריים.

בלב.דאמנותיותלמטרותרתוםהיהשלאבאופן

אחדיםשואהוניצוליר sצטניק,ק'כותבאחרת",פלנטההייתה"אושוויץהקיבוץהשעון,צטניק,ק' . 15

יבינו".לא'שם'היושלא"מיסבלם:עלבלעדיותתחושתהםגםהביעועמ' , 1989תל-אביבהמאוחד,

המאזיניםאתמזמיניםהםחזותי,עולםכופיםאינםשתסכיתיםמאחד . 79

הפרטיעולמםאתלצקתוכביכולמשלהם,וזיכרונותדימוייםלהעלות

רדיופונית,דרמההמשודד.החומדשלהחזותיתהשתיקהתוךאל

ופעלולי-צליל,מוזיקהמילים,שלמינימליסטיתפדפודמטיביתכאמנות

בעצםהיאחזותי,מממצעכפייתיתפחותוהיאהיותיותר;מעודנתהיא

אםלפיכ,ךותקוותיהם.בחששותיהםבזיכרונותיהם,יותרמתחשבת

מועצמותהןמפורשות,אףאומרומזותזוועהסצנותבהמוצגותוכאשד

אסוציאציותשלהצפהלחוללעשויותשהןמפניבייחודמאו,ד

והשפעתםהתקבלותםסודהמאזינים.שלהגולגולת"ב"תיאטדון

אלהתסכיתיםהביטוי.באמצעיחסכנותםהואהשואהתסכיתישל

בנוייםשואהתסכיתיחופש.שלונחוצהרבהמידהלקהלםמותירים

"יעילים"הםכןועלנפשית,מבחינהפחותפולשניתבמתכונתמטיבם

והקשים-מוסדיתהטעונים-רגשיתהנושאיםעםבהתמודדותיותר

חזותיותאסוציאציותליצורהמאזיניםאתמזמיניםהםמעלים.שהם

שלהאינטנסיביתבאינטימיותמתחשבעצמוהממצעכאילופרטיות,

כלפיו.חמלהומביעהסבל

אמנותי,דקולאמוסדי,צביוןבעלפעולהשיתוףמאפשרתהרדיואמנות

גםלהבחיןשניתןכפיוהשחקנים.הבימאיהכותב,לביןהמאזיןבין

לקהל,המשיכהבשואה,העוסקיםישראלייםובפרוזהבשיריםבהצגות,

אליהן.בתגובהכביכולתלויותהיצירותמרכזית.תכונההיאלמאזין,

אתהמחדדדיאלוגמזמינותבפרט,רדיופוניתודרמהבכלל,דרמה

עמידהכגוןהאמנות,דדךהשואהאלהתוודעותשלהאתייםההיבטים

באירועיםבדדיו)(וההאזנההצפייהמוסדואפילובסבלהשתתפותמנג,ד

משאבחווייתכשיתוףכאלהיצירותלאפייןניתןבשואה.הקשורים

איזוןמאפשרתהרדיואמנותיחי.דאדםשליכולתומכפיכבדשהוא

יצירהלביןיחידשלליגונוציבוריביטוימתןביןבמיוחדורגישייחודי

בלב.דהאזנהבאמצעותהקשיםהזיכרונותשלמחדש
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במחלקתושתועדושהופקושנרשמו,התסכיתים , 850מתוך ,-00מיותר

-50כהשואה.נושאאתבמרכזמעמידיםישראל","קולשלהדרמה

עיבודיםהם-35ןמקורתסכיתיהם-50המתוך 15בעברית,נכתבו

 30(מתוכםאחרותמשפותתורגמותסכיתים-60כאחרים.מממצעים

בעבריתששודרואחריםתסכיתיםמאותעיבודים).-30ומקורתסכיתי

ישראליםסופריםרבה.באינטנסיביותאךבעקיפיןלשואההתייחסו

נתןהורוביץ,דניאללונו,מוטיסרבול,יהושעבהםלנושא,תרמובולטים

תסכיתישודרוכןכמו 16אפלפלד.ואהווןמגדאהווןשמיר,משהשחם,

בשביס-יצחקכמואחרות,בשפותיהודיםשלעטםפריועיבודיםמקור

מיכאלויגודצקי,סטפןזיכרובסקי,פטראליא,ךיפהפרנקל,ויקטורזינגר,

כגוןיהודים,שאינםגרמניםשליצירותגםשודרוטבורי.וג'ורג'טונצקי

מדיה-וריס,פטרדורסט,טנקרדאיי,ךגינתובל,היינריךקיפהר,דויינו

התסכיתשלתרומתו 11אנצנסברגר.והנס-מגנוטמילדהיינוקשניץ,לואיז

זהואיןהשואה,תסכיתיבתחוםבעיקרהייתהישראל"ל"קולהגרמני

השיבוהרדיותסכיתיהושתק,שקולםלמיקוללהעניקבניסיונםמפתיע.

במובהק,הרדיופונייםהגוף,חסריהקולותכאילוהמתים,אתלתחייה

המתים.בעליהםשלהיחידיםהחייםהשרידיםכעתהיו

המתיםשבופולחניזיכרוןטקסהםהישראלייםהשואהתסכיתי

שלהרדיופוניתיצירתוהיאמעולהדוגמההחיים.אללדבררשאים

אחדגםהואעמיחירבות,שתורגםמוכרעבריכמשוררעמיחי.יהודה

במיוחדנכתבורכבותפעמוניםוהטובים.הראשוניםהרדיומתסכיתאי

לגעתהראשוניםהרדיופונייםהניסיונותכאחד ,-962בושודרלרדיו

הרכבתפסילידשחייוחנן,שלסיפורואתמספרהתסכיתבשואה.

הינוםבןגיאשוליעדמגיעההמסילה ;לירושליםהמוליכיםהיחידים

עלשילומיםלגבותלגרמניהנוסעיוחנןיח.דגםומטפוריתגאוגרפית-

שללביוגרפיההמקבילים(אירועיםביתועבורבשואהשנספוקרוביו

בשמוהמיוצגתכיל,דזהותועםמתעמתהואהישנהובמולדתועמיחי),

בביתהשוההזקנהיהודייההנרייטה,דודהאתמבקרהואהנס.-הקודם

הגרמנית.הממשלהשייסדהאבות

הצליליים,דימוייהמבחינתמורכבתאךזאת,לכאורהפשוטהיצירה

"חיובי".רדיופונינוף-צלילעיצובמעיןכנסייה,פעמוניבצלצולנפתחת

מגרמניהזיכרונותמעלהכיל,דמולדתועיירתאתשעזבהנס-יוחנן,

הנרייטהעםיושבשהואבעתהפעמוניםצלצולדרךהטרום-נאצית

לשירהפתיחהדו-רה-מי-פה-סול-סול-סול;משמיעאחדפעמוןבגן.

(לאהמוזיקה ." Fuchs du hasst die Gans gestohlen "הגרמניהילדים

גםהמוקדמת.לילדותוהפעמוניםאתמקשרתבעצמו)הנס-יוחנן

לתבועשבאמישלהנוכחיבהקשרמקריותאינןהגרמניהשירמילות

יבואפןאותה,תחזיראותה,תחזירהאווזה,אתגנבתאתה"שועל,גזלה:

הנסשללבותשומתאתמפנההנרייטהשלו".ברובהאותךו~קחהצייד
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המאוחד,הק'בוץהעברית,בדרמה

 . 53עמ' , 1989תל-אב'ב
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פעמרנ'סעמיחי,יהודה . 18 "

רתסכ'ת'ס),(מחזרתורכבות

 . 12עמ' , 1992תל-אביבשוקן,

בפניושוטחתכמעטהיאמהם.במרחקבגןהיושביםמבוגריםליהודים

שחיזהאךנשרפו,מאחיהשלושהגרינפלד:גברתאתלזכורתחינה

אךזוכר,אינוהנסהמתים.מהאחיםיותרמתלה,כותבאינובארגנטינה

ו sרפאים".רוחותשלעדןגן"זהומהרה:עדמעיר

משוחחיםוהנסשהנרייטהלמרותשבו,רפאים,מעגלנוצראכןבתסכית

הזקניםשותקיםסביבםזו;אתזהמביניםתמידאינםהםזו,עםזה

המתותהנשמותכל-יותררחבובמעגלהשניים,משוחחיםשעליהם

מקום.בקרבתהרףללאחולפותרכבותשנספו.גרמניהיהודישלהאחרות

הנרייטהבזיהויו,לעתיםטועהאךהפעמוניםניגוןאתמכירהנסבעוד

רגילהגרמניתנוסעיםרכבתאםלידם,חולפתרכבתאיזובדיוקיודעת

והנרייטההנס-יוחנןהמחנות".אלאותנושלקחהזו"כמומשארכבתאו

לתקשור.מתמסרשאינוהזיכרוןבנבכיואחתאחדכלשקועים

ארוחתפעמוןלצלצולנעניםוהנרייטההנסהתסכית,שלהשניבחלקו

שקשוקרקמדבר,אינומהנוכחיםאישדומם.אוכללחדרונכנסיםהערב

המילוליהטקסטעל-ידיהמועצמתהרפאים,באווירתנשמעהסכו"ם

אוכלהמגישהטרזה,העיוורתהנזירהאתפוגשהנסברקע.והפעלולים

חייםהיתרכללכפר,מנסיםרעכלעשושלאאלו"רקלמתים-החיים.

טרסיאסשלשמועלמרמזהנזירהשלשמהאומרת.היאהכלכלי,,,בנס

טרזהשמגישההאוכלאדיפוס.שלבמיתוסהעתידאתשראההעיוור

דמוימטבחמעמקיבמעלית-שירותעולהבמוסדהיהודיםלזקנים

מראתהנספוגשהסמוךבשולחןפעמון.צלילבעודמלווהגיהינום,

מתהבתםאשתו.ואתהמורא,ומטילהנערץמורולשעבררוזנברג,

הנרייטהזו.עםזהלדברמסוגליםאינםהםומאזהמוות,ממצעדיבאחד

שלילדותחברתהייתהלווההמתההילדהבדיבור.ביניהםמתווכת

הנוכחיבהקשריח.דששרוילדיםבשירינזכרהואהוריהובנוכחותהנס,

תמיםאירועשכלכפימקאברית,משמעותהתמימיםהשיריםמקבלים

זוועה.שללאורהלקבלעשוי

רקלגן.שביםוהנרייטההנסהתסכית,שלוהאחרוןהשלישיבחלקו

הסיפוראתלשמועעתהזכאיהואחייה,אודותעלאותהששאללאחר

/פראו/-נשואהאישהאלאשחשב,כפי/פרויליין',עלמה,אינההיאכולו.

לאחרקצרזמןשנרצחלרודולף,נישאההיאהריכוזבמחנההנרייטה.

הואבירושלים.למשפחתולהצטרףממנהמבקשהנסהנאצים.בידימכן

לווהאתלהשיבהצליחלאאורפיאוס,כמושלאעצמו,שהואלהמספר

היינההיינריךשלבשירוהדייןנהרנערתל,,לורליי,,,גםרמז(האומנם

מבינה.איננההנרייטההמתים.מעולםגרמני?)לשיר-עםשהפךהיהודי,

היהודי-גרמני.האבותמביתאותהעכשיולהצילמבקשהנס

יוחנן,לארץ-ישראל.והגיעשחים-עשרהבןכילדגרמניהאתעזבעמיחי
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לתוךאותהולעבדבגרמניההאבודהילדותואתלהשיבמנסהכמוהו,

הנרייטהלתסכית,המאזיןלאוזניוגםהנס,עבור 19שלו.הישראליההווה

"שומרת//היאשהתפורר.מעולםזיכרונותשלחילקולבהדרגההופכת

הסיוםלקראתרקשוב.יקרהלא //הז,,שלהבטיחכדיעצמהמטעם

פעמוניםצלצוליביןלירושלים.הנסעםתבואלאהנרייטהמדועמגלים

מרגשת,רדיופוניתבאפותיאוזהפעמיםשלושחוזרתהיארכבותורעש

כילהישאר,חייבת//אניורכבות:פעמוניםשלגובריםבפעלוליםהמלווה

שהחלמההמבט.נקודתמשתנהבסוף 20הרכבותוו.לוחותאתמכירהאני

לעמדתהובחמלהבהבנהמסתייםחקרנית,ישראליתמבטבנקודת

הנרייטה.שלוהמיוסרתהאמיצה

ישראלים,באוזנישונותמשמעויותלשאתעשויים//פעמונים//בעוד

שואה.דימויימידמעוררותהיהודיתהישראליתבתודעה//רכבות//

הרמיזהבאמצעותרקלאשלוהפואטיתהפרוזהאתמיישםעמיחי

חסכוניבשימושגםאלאיהודיות,מסורותשלרבותשכבותוייצוג

הרכבות,הפעמונים,פעלולימוזיקה,ללארדיופוניים.ביסודותויעיל

הרבותהדממותגםכמווכדומה,סכו//םשקשוקכלבים,נביחות

לתארהמיליםשלאי-יכולתןאתבכוונה-תחילהמחליפים-בתסכית

הנס-יוחנןאחריצועקמאחור,נותרהנרייטהשלקולההזוועות.את

נפח,דלאורפיאוסבדומהוהוא,לווה,שלהראשסיכתאתלשכוחלא

גיאעל-פילביתולשובכדילווה,אתכמוהנרייטה,אתאחריומותיר

בישראל.היכרםבן

שלה,,מושתק//הנושאאתדובבוורכבותפעמוניםכמורדיותסכיתי

להתחלתהמקובלתהציון(נקודתאייכמןמשפטלפניעודהשואה

אופיולמרותוזאתהישראלית),בציבוריותהשואהעלה/רשמי/הדיבור

גםניתןהמדינה.שלהראשונותבשנותיההרדיושלהממלכתי-ריכוזי

האינטימיהציבוריהפרפורמטיביהממצעהיותובשלשהרדיו,לטעון

כמוומשפחותיהם,הניצוליםעבורייחודיקולשימשגםאוליביותר,
קרובים,,,לחיפוש//המדורבתכניתלמשל

הוויובשידודיעוניםדמויות

משתקףבוגםהישראלי-פלסטיני.הסכסוךהואאחרחשובלאומינושא

תסכיתיםשלמתככיהםחלקלביןהרדיושלהממלכתיאופיוביןהמתח

הישראלי-הסכסוךהחתרנות.גבולאתלעתיםשסימןמתחמסוימים,

מחירהגובההדדיאי-צדקשלמציקהמציאותמתחילתוהיהפלסטיני

כלפיהרבותהעמדותהצדדים.לשנירבובסבלאזרחבזכויותאדם,בחיי

ואףהפוליטיתהישראליתלזהותקריטריוןהפכוהמתמשךהסכסוך

התמודדוישראליותושירהפרוזהבעודהחברתית.הישראליתלזהות

יותרהססניתהייתההרדיופוניתהדרמהרבים,באופניםהבעיהעם
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 a w:חדגלשקד.גרשון . 19
 ~פועלים,ספריתהעבר'ת,בספרות
 . 71עמ' , 1972תל-אביב

רגישויותביןדמיוןיש . 20

לדימוייוגרמניותישראליות

דוגמה .כמוכןבמקדה,ולאשואה,

הוגה •הסופדגםמרכות:אחת

הגרמניוהמחזאי-משודדהדעות

הנס-מגנוסכיום,ביותרהחשוב

"אלבשירו:מציעאנצנסכדגד,

לוחותאתקראבני,שידה,תקרא

יותר."",מדויקיםהםהרכבות./

 " Die Verteidigung der (מתוך

," Wolfe gegen die Lammer 

 .)ל"ש(כתרגומי, ) 1957
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אור-עם,הישראלית,בדרמה

 . 9עמ' , 1996תל-אביב

נדרשישראל""קולופוליטי,חברתיכמכשירזו.סבוכהלסוגיהבגישתה

הרשתבחרהלהניח,ישולפיכך,מאזיניו,ביןרחבקונצנזוסליצורכמובן

רדיותסכיתיקומץזאת,עםזה.בנושאהרבהלעסוקלאהלאומית

רובםבסכסוך.הכרוכותוהפוליטיותהמוסריותבבעיותבמוצהרעסק

במיוחדהכתוביםמקורתסכיתיולאתיאטרוןלמחזותעיבודיםהיו

מאתמחריגיעוהםבמחלוקתהשנויהמחזההיההראשוניםאחדלרדיו.

שולחיםממוקשתגבעהעלהנצוריםהחייליםסצנות,בשתישחם.נתן

ההצגהכשעלתהישראלים.חיילהצילכדימוקשיםלשדהערביםשני

זועמיםוחייליםפוליטיקאיםטענו ' 1948מלחמתלאחרמידלראשונה

להזהירביקששחםכך.ינהגויהודיםשחייליםהדעתעלעולהזהשאין

תחתלהתפוצץהעלולמוסרי,מוקשהואלפלסטיניםשהיחסקהלואת

דמויותאפיוןשלזהמוקדםבשלבנוהגנו.אתנשנהלאאםשלנורגלנו

המצפוןשלמיוסרתהשלכההאויבשלדמותורובעל-פיהייתהערביות,

נאלץמחריגיעוהםה"אחר".שלתלת-ממדיתיאורדווקאולאוהישראלי

לרדיוומעובדתמקוצרתבגרסהיצאואז ' 1962עדלשידורלהמתין

שודרהמחזההמקוריות.המוקשיםשדהתמונותשתיהודגשולאשבה

טרגיתכנבואההפעםבלבנון,המתמשכתהמלחמהבמהלך '-1954בשוב

שהתגשמה.

מגולל ) 1966 (הגבולעלביתיעקובסוןגילשלהמקוריהרדיותסכית

בידישנכבשהקודם,בביתובחשאיהמבקרפלסטינישלסיפורואת

ילדותוזיכרונותאתמחדשלחוותכדיהגבולדרךמתגנבהואישראלים.

מגדירבאמתגבולאםהיאהמוצהרתהשאלה"שלו".לצדחוזרואז

שהוגלההערבישללדמותוהמוסריות-פוליטיותההשלכותאנשים.חיי

הפלסטיניםשלזכותםבדברהישראליותלהשקפותנוגעותמביתו

והוא , 1967מלחמתלפנישנהשודרהתסכיתלאומי.אופרטיל"בית"

הישראלית.הרדיופוניתבדרמההפלסטיניבענייןלדיוןייחודיתדוגמה

חלומותשלברוחנוצרהסורים'עםחשבון '-1957מימפליוסישלמחזהו

אתכבשושהסוריםסיוטרדוףצעירישראליובוסוראליסטיים,בלהה

הפוליטיהמצבאתשהפךהראשוןהישראליהיוצרהיהלאימפלישראל.

דרמתיככליהמקופחעםהמוסרי-אמנותיההזדהותאופןאתפניו.על

מקפיאבמחזהאורלב,אורימאתהסיניםהקצרבסיפורגםלמצואניתן

שואהקינן,עמוסשלהאפוקליפטיוברומןנפט,שושנו,אברהםשלהדם

כאלה,ביצירותאכזרי.פלסטינישלטוןבידיישראלנכבשתבכולם ; 11

הפחדיםואתהמוסריותאתלהעציםבעיקרמשמשותהערביםדמויות

 21 •הישראליים

הישראליבתכזכיתלפלסטיניםקולמתןמבחינתביותרהחשובהשינוי

 .) 1985-1982 (לבנוןמלחמתלאחרהמאוחרות,השמוניםבשנותאירע

שניםשלושארינהויעיל,קצרצבאימבצעלהיותשנועדההמלחמה,

המלחמההייתהזופלסטינים.ואלפיישראליםחיילים 700בהונהרגו
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אפילוזר,בתקופההעבודה.מפלגתשללשלטוןולשרבההימיןממשלת

מחזרתמשידורלהימנעיכלהלאהזהירה-פוליטית,הדרמה,מחלקת

פרו-פלסטיני.גררןבעלי

 R a!=י
~ 

לארמיםתרבויות,משתיהבאיםאישהלביןגברביןהאסורההאהבהנושא

קרםעוגתהתסכיתהעברית.בספרותרווחנושאהואעוינותדתותאר

מתאר ) 1985לתיאטררן,כמחזהבמקורר(נכתביעקרבסרןיעקבמאת

שכבשרלבנוניביתשלגגעלכשומרהמוצב , 26בןטיסהפקחכיצד

לרחםמחביאהשהיאמסתבר . 17בתלבנוניתבנערהמתאהבוהישראלים

רעלחייםעללוחמותהדמויותשלרשסמרן.נטושבביתפלסטיניגרילה

למדי,פופולריהיההואהביקורת,באהדתזכהלאשהמחזהאףאהבה.

ישראל".ב"קרלאותרלשדרבחרוזרומסיבה

באהבהלנטיןרוניתמטפלתהטועים,אבןלהפליא,ורגישמפוכחבתסכית

רומנטית.ישראליתנערהלביןערביירושלמיצעירביןאפשריתבלתי

ביניהם.התרבותהבדליעללגשרניתןשלאבכאבלומדיםהאוהבים

ראותהמנקודתרגשניבלתיפסימי,רדיופוניעולםליצורמשכילהלנטין

מלחמתסוףלאחרמידו-1955בשודרכשהתסכיתצעירה.אישהשל

לאפשרויותשבתקשרהחדשהפרשנותהזהלמחזה-הזיכרוןנוספהלבנון,

בכלל.ישראליםלביןפלסטיניםביןהמוחמצות

מאתשמשוניםבתסכיתנמצאהישראלי-ערבילסכסוךנוספתגישה

שלמקובלרדיופוניבאמצעישימושנעשהשברו-1988מהרפרטשמואל

צועדמבוגר,מילואיםוחיילשראהניצולשמשרן,פנטסטי.אנכרוניזם

הכבושהעזהברחובותשמראתהנושאהמקראיוהשופטהגיבורעם

ההצמדהעל-ידיפלשתים).(ארפלסטיניםפליטיםשלבמחנותומבקר

ומפוארהיטבזכורעברימיתוסלביןדיכוישלעכשוויתפוליטיקהבין

שלמצבםאתמדגישהרפרטשלהפירטיתסכית-המקררהרחוק,מהעבר

שמשרןעצמם.הםמדוכאיםלהיותלאכדילדכאהנאלציםהישראלים

מרתו.לפנימוסרי)(גםועיוורוןחייובמהלןרבהצמה 1-\:מסמלהתנכ"י

כלבעזה.דגרןמקדשאתלהשמידלבסוףלוגורמותאלהתכונותשתי

מקרי.אינוזמננובנילאירועיםדמיון

צעירישראליחיילשלמונולוגבצורתבן-נר,יצחקמאתתעתועון

שלהעצמיהדימוישלניתוח-עומקהואבעזה,הצבאישירותועל

אני,יכול"כיצדהמדכא:תפקידםלנוכחצעיריםישראליםחיילים

לעסוקבמקרם ."?ןכלנהרגהומני,ויהודיהיטבמחונןישראלי

מחזהוכאב.שבגרימתבאימההתסכיתעוסקהפלסטינים,בייסורי

לאשמהאחרתגישהנוקטהלילה,אתלסגור ,-1989ממרבדייוסףשל

בחברתתל-אביביקפהבביתלילהמבליםערביםשניהישראלית.
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החברתיבמעמדומתביישהערביםאחדמהשוליים.ישראליםקבוצת

גטוסרבול,יהושעשלבמחזהוכמויוסי.לעצמווקוראכמלצרהנחות

בכללויהודיםהמדוכאים,כאןגםחעתועון),ששודרבתקופה(ששודר

אחרערבימדכאיהם.עםהזדהותכדיעדלעתיםלכתמרחיקיםזה,

גאה.לאומניפלסטיניטרוריסטהואיריחו)(מושלמוגדימאתבמחזה

דמויותאלאדימויים,אוסמליםרקאינןערביםשלאלהדמויותשתי

האתני,מוצאםלמרותאובגללכןמאופייניםאינםהםודם.בשר

הישראלית,האשמההרגשתשלגרדאהשלכהרקאינםשכאןונראה

ל"שמאל".רקממילא,האופיינית,

מחזותשניאןישראל",ב"קולשודרוערביםמאתיצירותמעטרק

לפנישודרוהמשימה,בהםמחפוז,נגיבהמפורסםהמצריהסופרשל

שלושהגםכמו '-1977בבירושליםסאדאתשלההיסטוריביקורו

מאתהאופסימיסטהואבמינומיוחדאל-חכים.תאופיקמאתמחזות

אתלספרהמורשההשוטה,בדמותמשתמשתהמונודרמהחביבי.אמיל

בביצועבימתילעיבודזכההרומןהפסידו-נאיבי.שטיובודרךהאמת

בחריפותשמבקרהאופסימיסט,שמאס.אנטוןשלובתרגומובכרימוחמד

הישראלי.הקהלאצלהיטבהתקבלכאח,דוהישראליםהפלסטיניםאת

שחקניםישראל".ב"קולששודרהיחידהפלסטיניהמחזהזההיהכהעד

ביותר.נדירותלעתיםישראל""קולבתסכיתיהשתתפוערבים

וייאנחנוייייאנייישלהיבטים

ה"אנחנו"מחווייתהעבריתוהשירההפרוזהעברוהחמישיםבשנות

לחווייתחלוצית,חברהשלהעצמילדימויהאופייניתהקולקטיבית,

הדרמההתפתחהוהשבעיםהשישיםבשנותהאינדיבידואלית.ה"אני"

בשלבכברנמצאהולפיכןרדיופוני,לז'אנרתיאטרונימז'אנרברדיו

בגללהמודרנית.העבריתהספרותאתאזשאפייןהממוקד-בעצמי

מתאיםשתסכיתנראהוהשמעתו,הישמעותולאופןהקשורותתכונות

תיאטרוני.אירועשלהחברתילאופיבהשוואהבייחודיחידני,לאפנוןיותר

והמציאותבארץ-ישראלהמייסדיםהאבותשלהאידאולוגיותזאת,בכל

אישיותחוויותביןבפעריםשעסקותסכיתיםליצירתהביאוהישראלית

במיתוסיםששורשיהםאידאולוגיים,קולקטיבייםרעיונותלביןקיומיות

לחוויהפחותקשורותשיצירותיהםתסכיתאיםביןלהבחיןניתןשונים.

שבהםתסכיתיםוביןכלליות,קיומיותלסוגיותויותרמסוימתישראלית

המרכזי.המוטיבהואהקולקטיבלביןהיחידביןהפער

מהןושבערדיופוניות,יצירותגםכתבאלירזישראלוהמשוררהסופר

ישראלאת~צגהאחרוןהלילה .) 1989-1962 (ישראל"ב"קולשודרו

אחרבמבנהוהמתחקההתסכית .-1982ב Prix d'Italieה-בתחרות

פתיחהמוטיבקצב,(כגוןדרמתייםמאשריותרמוזיקלייםיסודות
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 ~קריאהלקרואשנשלחיונה,שלסיפורואתמגוללוריאציות),וארבע

 ~למשימהויוצאוילדיואשתוביתו,אתנוטשיונהעיר.שלהשמדתהעל
 :fאלוהי,צובידילמוותנחרץשגורלםרבים,אנשיםפוגשהואמבין.שאינו

מחזה-מסעהואהאחרוןהלילהלעונשם.ראוייםשהםבטוחאינואן

"ביניימי"במבנהמתרחשהחיפושזהותו.אתהמחפשאדםעלרדיופוני

נציגיעםרגשיתטעוניםמפגשיםחווהוהגיבורתחנות,שלאופייני

הנענהעיצובלסגנוןהיטבכאןכיווןאלירזסביבו.האנושיתהחברה

חללהרדיו.שלהעל-חללילטבעווהמתאיםזמןשלמוזיקלייםלרצפים

אלירזשלהקולימסעודבר.רואיםואיןהואילדימוי,בעיקרהואברדיו

והופךשלובמחזה-המסעהרדיופוניהדרמתיהחללאתמחדשמעצב

הפנימיהחללאתהופךהואכןעל-ידיהגיבור.שלהפנימילחללאותו

שכתבונוספ'םתסכ'תא'ם . 22 22כולו.התסכיתושלהגיבורשלהרדיופונילזמןהזה
בהרמז'םהשתמשו'שואל""קולל

כגון'רנה,לנב'אמקרא"ם יחסיםהמתארברגמןפרופסוראתכתבושחקן,ציירמחזאי,גל,יורם

הצעיר.מאהבולביןמזדקןנובלפרסזוכהאקדמאיביןהומוסקסואליים

בגלללאהיצירה,אתדחוהרפרטוארייםהישראליםהתיאטרוניםכל

הישראלישהקהלהחששמפניאלאלטעמי),לפחות(הטובה,איכותה

השמונים,שנותאמצעעדהזה.-אז-הרגישלנושאעדייןמוכןאינו

העיקריותהרפרטואריותהבמותעלגםהוצגהלאכמעטהומוסקסואליות

חביבים.כמגוחכיםהוצגוהםעיקר,כלהומוסקסואליםהופיעואםבארץ.

בעיקרהתשעים,שנותעדעלוהומוסקסואליםעלמחזותויותריותר

היהלפיכןברדיו.שודרולאמעולםאןהפרינג',תיאטרוניבימותעל

לשדרהעזההממס,דבצלעדייןישראל",ב"קולהדרמהשמחלקתמפתיע

הרדיושלטבעוהאםהיאיותרהמעניינתהשאלה .-1990בהיצירהאת

תסכית,דבר.רואיםשאיןמאחרהאחרתהארוטיותאתמעציםדווקא

להומוסקסואליות;הנוגעבכלבייחודכפול,תפקידממלאזה,בהקשר

יותרהמאזיןשלדמיונואתלהפעילצפויאןהחזותי,אתמסתירהוא

הקולנוע.אוהתיאטרוןמאשר

היגרישראל",ב"קולהדרמהבמחלקתודרמטורגמחזאיטונצקי,מיכאל

מפולניתלעבורמסוגלאינואומעונייןשאינוכמימפולין.לישראל

בלעדיתשכתבהיחידהפורההישראליהתסכיתאיטונצקיהיהלעברית,

ושודרותורגמומתסכיתיו 2sכ-בעברית.כתבשלאאףעללרדיו,

ביותר,האוונגרדייםהישראליםהתסכיתאיםאחדודאיטונצקי,בעברית.

מפניאולי ,) 1991-1971 (פעילותושנות-20בראויהלהכרהזכהלא

כמקודם.פופולרייםהיולאתסכיתיםשבהובתקופהבלבדלרדיושכתב

במקבילבשואה.הקשוריםלנושאיםיצירותיואתרתםקרובותלעתים

לכסנמאסלאבהאםהאבסור.דברוחרדיופוניותגרוטסקותכמהכתב

שמנסיםחסרי-שם,רהיטיםמובילישנילפתעמופיעיםביתכםמרהיטי

הרהיטיםאתלהחליףנקראושהםבמחזההראשיתהדמותאתלשכנע

המאזינים,ואתההדמות,בחדשים.התמונות,ואתהספריםאתהישנים,
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שהכוללשכנעהמצליחיםהזריםאךשגרתית,הבלתילהחלפהמתנגדת

ככלומאיימתמצחיקהמוזרה,זר,קפקאיתאלגוריהלטובתה.נעשה

עצמוהסופרשלמצבראתמשקפתהיאשמאתהיותמעוררתשהיא,

זהרשמאארעמו,להזדהותשמרכןמישלארטוטליטרי,שלטוןתחת

כמרשמתנהגותמיליםעםישראל,חדשה,בארץהסופרשלמצבר

למצברעצמיתמכוונותמפגינהזרמטא-רדירפרניתיצירה"דברים".

המזכירהדרמתיתבאסטרטגיהבבחירתוטרנצקי.שלוהאמנותיהאישי

והופנושלוהביוגרפיהסבלאתמסורההואהחדש),(הדיירירנסקראת

ביצירהוסימבולית.אוניברסליתמבדרת,אובייקטיביתזורעותלדרמת

המצב .כאביזרי-צלילוברהיטיםבספריםהשימושבמיוחדמענייוזר

להםמעניקבלב,דרדיופוניותכישויותאביזריםשלהאסתטי-אונטולוגי

מוזרה.פנימיתמדומיינתאיכרתשלהילה

בניאל,ערןשכתבובתסכיתיםמצריישראליזהרתחיפוששלאחרגררן

מיכה,מג,דמאתבתסכיתמג.דואהרןריזלטירמאירברטוב,חנוך

ממלחמתחיילהיאהראשיתהדמותהשמרנים,בשנותששודרשתוק,

שנפצעמפניההםהטוביםבימיםעדייןהשקועותיק,צברו' 948

האידאליםהישראלית:החברהאתמבקרמגדבמלחמה.ונפשיתפיזית

החברהשלוהתחרותייםהחומרייםקני-המידהלאורנבחניםהוותיקים

הצבא;מימיחברואתלבסוףהורגמיכהולהפך.המודרנית,הישראלית

 23 •נכשלמיכההצבראלמוג,עוזבעקבות . 23

תל-אביבעובד,עםד'וקן,-

בארץ-היהודיתהקהילהמצבאתמתארסירןאריהמאת 44מלכוד 1997.

אלההיובארץהשנייה.העולםמלחמתבתקופתו' 944בשנתישראל

הבריטיהמנדטשלטוןתחתלהאמין.סירןאותנומתעהכךטובים,זמנים

נמרך,היההאבטלהשיעורפרחו,עסקיםיחסי.משגשוגהארץנהנתה

ליהודים.פחותהציקוהערביםאפילולעדנה.זכררתיאטררניםתרבות

יהודיגורלעלהארץתושביידעוכברן-944שבלצייןשוכחכמעטסירן

שלהאתיותההשלכותעםמתמודדזהחריףביקורתיתסכיתאירופה.

כלפיארץ-ישראליהודיקהילתשלשאחריותהממנורעולההצבר,דימוי

בבהירות:מרמזסירןנפץ.חומרטעונהעודנההסרבליםהאירופיםאחיהם

הברית","בנותבריטים,יהודים,לא(אמריקאים"הם"אםחשובזהאין

להצלתהמוסריהצורךדיפעלו)לא(ארפעלואחר)אחדכלאר"העולם"

יהודיאנו,אםאלאהשנייה,העולםבמלחמתההשמדהממחנותיהודים

לבנוןמלחמתבשנותשודר 44מלכודיכולתנו.ככלעשינוארץ-ישראל,

השמרנים,שנותעדהגיעוהתסכיתשלהמוסריותהשלכותיואכן-

בסברההלבנוניתהמיליציהשערכההטבחרקעעל .ו 944אחריהרבה

הישראלייםהגדודיםביןואיומהמאוזנתבלתיהקבלהצצהובשתילה,

בארץ-ישראלהיהודיתהקהילהסיפורלביןבמתרחש,"סבילים"שצפר

 .-1944ב
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 ,-1945בצעיריםחייליםשהיווסירןמגדשלדורםבןברטוב,חנוך

חיהאגדהבתסכיתהישראליהמצבעלהשקפתואתהואגםמציג

מלחמתפרוץערבבמחזאי,עוסקתזרמכוונת-לעצמהיצירה .) 1989 (

אחריכעת,קצין.עלשכתבההצגהבכורתלפנירגע ,-1973בכיפוריום

והרגשיותהפוליטיותהתוצאותלאורהמחזהאתלשכתבעליוהמלחמה,

כתבשעליהםהאנשיםאתפוגשהואהשכתובבמהלךהמלחמה.של

בדירןהופך-גיבורוכמרועיתונאימחזאיסופר,-ברטובהמחזה.את

בחייגבורהלמצואניתןאשליה;הםמיתוסיםעל-פיהם:ומציאות

אחרישראלי"גבראינוכאןהצברהקרב.בשדרתרקולאהיומיום

אני-עצמי.להיותעשויעלול/הואכלשהו",

 s:i=י

~ 
~ 

כלפיהדברים,מטבעפחות,רחוםבארץהסופריםשלהצעירהדור

מפוכחתפואמההואפילוקטטסשלפיתויו"גיבור-העל".שלהדימוי

היוונילסיפורפוליטיבלתיולאפירטיעיבודריזלטיר,מאירשכתב

מחטיאה.שאינההרקולסבקשתמצרידשהיה ,ס(;\(;\ק iפילעלהקלאסי

וזעקותיו,המצחיןפצעובגללס iבלי?נאותרהפקירשאודיסאוסמאז

לצרותנקלעוכאשרשומם.באיבמערהשניםעשרפילרקטטסהתגורר

מתכווןריזלטירלעזרה.לווקראוהמסריחבגיבורהיווניםנזכרוצבאיות,

אךלהציל,נקראשאולישררן,אריאלרלרמטכ"ללבנוןלמלחמתישירות

עזרתואפילוזה,בתסכיתהלבנוני".ב"ברץרעודערדלשקועלצבאגרם

"ערדסוף:לאיןרעודערדנמשכתוהמלחמהמרעילה,אינהפילרקטטסשל

המלחמהאיכשהוכלרם".כלרם,וכלרם,-החורףבאסתיו,ערדחלף,קיץ

להאמיןלוגרמועוינות:מביעריזלטירשלפילרקטטסאךמסתיימת,

שהבטיחוכפיסבירה,אפשרותהיאמתמשך"שלרם"למעןשמלחמה

האמתיהאדםהגליל".שלרם"מלחמתבתחילתבארץפוליטיקאים

נבדליםבמחזה,המיתיתוהדמותשררן,אריאלאליו,מתייחסשרריזלטיר

בידיהרגילמגדריוצאתרדיופוניותבגישהבריםהתסכיתמזה.זהמארד

נברנה,בעריכהמיוחדות,הקלטהבטכניקותהשתמשהואבניאל.ערן

הופיעוהמלחמהשאירועימאחרובתבונה.ברגישותובפעלוליםבמוזיקה

יתרוןהייתהברדיובהםלצפותאי-האפשרותהטלוויזיה,בחדשותאז

הרחוק.בצפרןשהתרחשוהאירועיםאתלהפניםהזמנהולמעשהגדול,

בדמותומשתמשהוא ,) 1980 (השאגהבניאל,ובייםשכתבאחרתביצירה

מאר,דזקןאדםאחדיוםגילונטושבעמקטרומפלדור.יוסףשלהמוכרת

יששלישראליםכיורןלעיתונותמגיעהסקופטרומפלדור.שהואהטוען

בניאלבמתיחה.שמדוברמתבררמהרהשעדלמרותבגיבור,עזצררך

"טובטרומפלדורשלהאחרונותמילותיועםמאזיניוהיכרותאתמנצל

באירוניהאבלהמילים,אתאמראמנםטרומפלדורארצנו".בעדלמרת

קרלאז'היאהשאגההרוסית.בשפת-אמרקללותממלמלבעודרמרה,

הדמיוןאתלהציתתסכיתשלליכולתוטובהודוגמהובדירןעובדותשל

פופולריות.חברתיותוציפיותהרדיואמנותאתבה-בעתולשרת
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בינייםסינוס

לימים(שהפכהעולה""המסןבתכניתששודרורביםרדיותסכיתי

רדיופונייםונעשוהתיאטרוןעםהתחרותעלויתרוואכןל"רדיודרמה")

מבחינהרב-קטגוריאליאףאודן-חד-,לסיווגניתניםאינםיותר,

בהםלדוןישאמנות,יצירתכלכמווממצעית.סוציו-אמנותיתתמטית,

משותפיםיסודקוויבכמהלהבחיןניתןזאת,עםלגופם.כולקודם

לשלבראשוניתיאטרונימשלבעברובישראלהרדיותסכיתיכלליים:

שלוביטוימהבעההתסכיתיםעברובעקביות,לאאןבהדרגה,רדיופוני.

לוותרבליאינדיבידואלים,שלגוברייצוגאלקולקטיביתאידאולוגיה

כפויתלמיניה,ה"סכמטית"הישראליתהזהותשלוייצוגיתהיצגיהעל

התכנית,שליותרהמאוחרותשנותיהלקראתבעיקרזאת"אחרת".או

מרכיביהמבחינתהישראליתבחברהעמוקיםבשסעיםהמאופיינות

פוליטיותעמדותכלכלי,מעמדהשכלה,מגדר,עדה,דת,שלה:היסוד

כצורהלאפייןניתןהעבריתהרדיופוניתבדרמההראשוןהשלבאתועו.ד

היותסכיתיםהטלוויזיה,הופעתלאחרלאוזן"."תיאטרוןשלפופולרית

גםכמושלהם,המקומיותהרדיוגניותהאיכויותאתלפתחחופשיים

תסכיתאיםויותריותרהשישים,שנותמשלהיהבין-לאומי.הפןאת

לתיאטרון,השמורותהחזותיותבאפשרויותלהתחרותחדלוישראלים

שבראש""התיאטרוןאתליצורהחלוזאתותחתולטלוויזיה,לקולנוע

שעלתהככלהרדיו.שלהדמיוןומעוררהאינטימילפוטנציאלולהתמסר

מאשריותרלמכ~ונת-רדיושהפכהבכן-הרדיופוניתהדרמהאיכות

ומצרכיםהפופולריתהאמנותמדרישותיותרפטורהולכןלמכ~ונת-במה

מחלקתהגישההשמוניםבשנותהמאזינים.מספרפחת-מסחריים

ואפילומעולות,וניסיוניותאמנותיותרדיוהפקותהישראליתהרדיו

ובסופוזאת,עםל"רדיודרמה".עולה"מ"המסןהתכניתשםאתשינתה

ישראל"ש"קוללמרותכיום,מאזינים.מעטעםנותרההיאדבר,של

קול.נותרלאלתסכיתיםבבירור,נשמע

תל-אביבאוניברסיטת
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