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תודה הגדת

לתואר החיבור בהכנת הרבה עזרתו על עוז אברהם לפרופסור תודתי את להביע ברצוני
שלישי.
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בשנים "האחרים" של וייצוגם זהויות פוליטיקת הישראלי: התיאטרון
19981948

כהןקנתזל דליה

תקציר

הנחקרת הבעיה הגדרת

חושפת זה קשר בדיקת הישראלית. בחברה הזהויות פוליטיקת לבין הישראלי התיאטרון שבין בקשר עוסק זה חיבור

מערכת נחשפת מאידך המערביתתילובית, ההגמוניה של העדיף מקומה את הממרכזת בתיאטרון ייצוגים מערכת

הניגוד עלדרך מגדיר והדתיים המזרחים האחרים ייצוג מחד, 'האחרים': לייצוגי כפולה פרקטיקה בעלת שונה ייצוגים

מערביתמודרנית במערכת האחרים של שוליותם את הייצוג מסמן מאידך וינאור', במערבי ההגמוני הסובייקט את
הישראלי. בתיאטרון זו חילונית

הגמונית, זהויות פוליטיקת של פרקטיקות במסגרת שפועל הישראלי בתיאטרון ודתיים מזרחים של ייצוגם בדיקת

(שנהב נחיתות של במקום ההגמוניציוניחילוניליברלי השיח בתוך ממוקמים והמזרחיות הדת בי ההנחה על מתבססת

זה. שיח של 'האחרים' את ומסמנים (1997 שפירא ;2003

מוקד הישראלית. בחברה הזהויות במאבק עסקו האחרונים בעשורים שנעשו החברה מדעי בתחום שונים מחקרים

לזהות הציוניתמודרניסטית השאיפה בין הניגוד סביב סובב זה מאבק של מרכזית בזירה התנגשות של מיוחד

(רז והדתיים. המזרחים של הפרטיקולריםטיתמסורתיתמזרחית זהותם לבין ליברליתאוניברסליתמערביתחילונית

המחלוקת בני המושגים מן לאחד הפך הוא הפוליטית, לפרקטיקה הזהות שיח של חשיבותו בשל ^.(1994 קרקוצקין

) הדרות ויהסתירה' המדינה, של אחיד תרבותי בצביון תמכה הישנההמודרניסטית, הזהויות פוליטיקת היום. ביותר

9.(2001B (שנהב אחיד לאומי צביון על שמרה שבאמצעותם נוקשות והיררכיות (exclusions

משמשת ,(1993) חקרקוצקין אמנון טוען כאוניברסלי/ שמוצג מה לבין 'פרטיקולרי' בין הדיכוטומיה mnnnn M

כאמצעי ההגמוניות, התרבותיות ההגדרות עם אוח בקנה עומדים ''שאינם יסודות של הרחקתם לשם בדרךכלל
(1994) רזקרקוצקין (שם,116). הינאור''' המערבי העצמי הדימוי על המעיבוח תרבותיות מסורות של לשלילתן
'שלילת עיקרון המודתיתחילתית. הישראלית הזהות את ומובל מבנה עיקרון הגלות 'שלילת בעיקרון רואה

אגדיר (1993) אייל גיל בעקבות ההגמונית. הזהות של כ'אחר' ומסמנו לגלות והמזרחי הדתי את משייך הגלות'
relative) יחסית תמיד היא "זהות הקולקטיב: של תרבותיים ייצוגים  תופעות של מגוון שמציינת כמהות זהות,
שאף ואחר, השונה מן להבדילה נחוץ לעצמה זהה שתהא כדי שכן לעצמה, מספקת 'מהות' מציינת אינה היא .(

>שם,37). הבדלי של זה יחס מתוך אלא מוגדרים אינם הם
עמוקה בחרדה המאופיינת היהודיתלאומיתליברליתבורגנית, בישראל כי טוען (2001B) שנהב יהודה >p

מזרחים, פלסטינים,  שונות כשקבוצות עודף שלילי מטען בזהות הדיון מקבל האחיד, התרבותי לצביונה
ומעמד הפוליטי הדיכוי מן שחרור הכרה, ותובעות הארוך "מן לפתע צצות  פמיניסטיות נשים הומוסקסואלים.

>שם,5). שתיקה כה עד שררה שבהם במקומות לגיטימיים דוברים של

VII



שתבעה הישנה הזהויות פוליטיקת את הציונית והתנועה העבודה תנועת הנהיגו 1977 שנת של הפוליטי למהפך עד

למדינה הראשונים בעשורים שרווחה ההיתוך' 'כור של בקונספציה מתבטא זו תביעה של שיאה אחידה. זהויות הנהגת

המודרניתציונית הזהות אחת: לזהות והמגדריות המעמדיות האתניות הזהויות כל את 'להתיך' שדרשה קונספציה 

של הנטייה מתגברת והדתי, המזרחי הימין של וקולם כוחם עליית ועם הפוליטיחברתי המהפך לאחר (צמרת,1993).

הישנה הזהות של הסף' 'שומר לשמש  ואילך השבעים שנות של החדש הליברלי השמאל  אז של העבודה תנועת

מצרפים הישראלי, השמאל של הליברלי הדימוי עם אחד בקנה עולים שאינם הזהויות מצרפי את ולטשטש האחידה

* האחידה. הלאומית הזהות על כאיום שנתפשים  ציונידתי יהודיערבי, חרדיישראלי, למשל; הם אלה

בתיאטרון והדתיים71 המזרחים היאחרים' של הבנייתם באופני 200)משתקף IB) שנהב יהודה כותב אודותיו זה איום

בתיאטרון שעלו היצירות מכלול של ראשונית סקירה .19981948 בשנים הלאומימודרני האתוס על כאיום

של גיבורו ההגמוני, הסובייקט מיוצג בו מהאופן שונה ודתיים מזרחים של ייצוגם אופן כי מראה אלה, בשנים הציבורי

את ובמעשיו בערכיו המאשר ככזה במחזות,9 הציוניהגמוני הסובייקט מובנה הראשונים בעשורים הציוני. הנרטיב

ההתיישבות ערכי את המגלם הלוחם אורי הבאות: הדמויות בעיצוב שמשתקף כפי הציוניתמודרניסטית, התפיסה

הלל; בבית ההתיישבותי הקולקטיב למען האישיים חייו על המוותר האלמן הלל כשזזתי הלר בהרא והלחימה
מהווה היבטלן', מפותח', היבלתי המזרחי ואני. בחז"וה בקיבוץ האדמה לעבודת ושב הבורגנית העיר את נוטש שלומיק

הבטלנית משפחתו בנזורא; הכפר יושבי כמו דמויות מגלמות בטלנית הוויה הפעלתני. הציוני לסובייקט מנוגדת דמות

שתשיב המשיחית לגאולה הממתינים בהכגשה הכפר יושבי המלרגית; ברחוג הזעירים הסוחרים ושכניו אברם של

הציוני'י. נרטיבהעל של מהאידיאלים שחורגת בטלנות של סוג מגלמים כולם  ביתהמקדש עבודת את

במערב נטוע ערכיו שעולם מודרנימערבי סובייקט של כארכיטיפ הציוני הסובייקט מובנה השבעים שנות לאחר

גם ומדגים מיכאלה השני הדור בת מדגימה המורדימ במחזה אוניברסליסטיתקוםמופוליטית. היא תפיסותיו ומערכת
הכפר חברי הקוסמופוליטית. של היחם' חיקה אל ושיבתם המיליטנטים המקומיים מהערכים התנתקותם את בנה, יאלי

(1999) עוז אברהם של במחקרו למצוא ניתן זהויות של בעיצובן מסייעים דרמטיים ייצוגים בו האופן חשיפת *
לדוגמה שקרה כפי לאומיות, זהויות עיצוב בתהליכי חשוב גורם השנים לאורך היווה התיאטרון כי שמציין

הזהויות מאבק בזירת חשוב ואתר מוסד בתיאטרון רואה מחקרי של היסח הנחת (שם,298). חטיודורית באנגליה
סביב שנע ביטוי  זה למאבק מובהק ביטוי למצוא ניתן הישראלי בתיאטרון כי האפשרות על ומצביעה וייצוגם

פרטיקולרי/לאמודתי/דתי.  ליברלי/אתיברםלי/מרחני/חילתי בולטים: צירים שני

עצמו הרואה סובייקטיבי אני עומד האנושי הניסיון במרכז כי טוענת (SelfOther) אני/אחר הניגודית התבנית 71

'אני'. שאיננו מה כל הינו האחר כי מדגיש (1998) גורביץ דוד כאחר. או כשולי, לו שזר מה כל והמגדיר כמרכז
מכיר שאינני מי כל הוא האחר לי. המוכרת האסתטית הפסיכולוגית, הפילוסופית, לסכמה נכנס איננו האחר

הפמיניסטית בפילוסופיה בולטת (Othenress) "האחרות ל'דבר': בזכותו מיוצג, להיות בזכותו כסובייקט, בקיומו
וההבדל השוני את הסכמה) (מתוך שמבליט משחרר כמרכיב והן הגברי, המרכז מול ביקורת של כאסטרטגיה הן
שיוצרת כתבנית מופיעה היא שם לאקאן. של בפילוסופיה גם מרכזית זו תפיסה עצמה. של חדש כמקור הנשי

שלו, האני את מכונן הוא שם  המסך על כדימוי השתקפותו באמצעות קיומו על לומד האני באני: פרגמנטציה
תמיד מוגדרת היא ולכן אפוא, נענית, אינה מלאה לנוכחות האני של התשוקה ואחר. זר כמשהו מבחינתו שנתפש

אלא 'אחר' "אין כי זה בעניין מדגישה (2001) שוחט אלה .(377 (גורביץ, אחר" (למישהו) למשהו כתשוקה
(שם,8). שיחניות" פעולות באמצעות אחרות של ייצור כלומר, ,(otheirzing) 'האחרה'

נמצאים הצגתו ומקום המחזה הפקת שנת נרדפים. כבמושגים 'הצגה' 'מחזה', במונחים משתמשת אני בדיון 6
מחזות. רשימת בנספח

ומחזות). הצגות (רשימת א' נספח ראה x

Narrative, ) על סיפור מטאנרטיב, נרטיב, 'סיפר"). העברי תרגומו לצד לסירוגין נרטיב יופיע זה (בטקסט 9
גרנד או מטאנרטיב, היסטורי. זיכרון או אישי מבע כל של הסיפוריהפרשני אופיו את מבליט ,(MetaNarrative

הביקורת את מציין ,(1998) גורביץ מזכיר זה, מתח ז.פ.ליוטאר. של בתורתו מפתח מונח הוא נרטיב
באמצעות האנושית והפוליטיקה האמנות המדע, הפילוסופיה, תולדות את לכתוב הרצון כנגד הפוסטנזודרנית
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השבויים ועם הבריטיים החיילים עם מפתיעה באידיליה חיים בכפר, סובול יהושע שמתארם כפי הארבעים שנות של

הדתייםלאומיים זאת לעומת העצמאות. מלחמת פרוץ עם הערבי שכנם של נטישתו כנגד מוחים ואף האיטלקים

אוניברםליסטית תודעה חסר בהמון שטמונה הסכנה את בתיאטרון 1977 שלאחר בשנים משקפים והמזרחים

'שטוף' לאומי הדתי הימין בובה. סגג'ר; מיחהומ; במחזות ייחוד, חסר מזרחי המון לדוגמה, אינדבידואליסטית,כמו

השמדת לאחר חדשה מדינה וכינון הבית הר של כיבוש למסע נרתם ואוניברסליות אינדבידאוליות נוגדת אידיאולוגיה

למסע בדומה ירושלים) סינדרום אחים; מלחמת היהודיט; מלחמות הברות; ילדי משיח; (תגלי הציונית המדינה
של כיבושה במסע שינקין ברחוב הבית פליישר; במחזות החרדים מצויים הציוניים, הדתיים של המאיים ההרס

באמצעים מכוננים הם שבסופו מסע  תלאביב העיר חילונית; הישראלית הישפיותי את שמסמלת העברית העיר

האחרון*. החיליבי במחזה שמודגם כפי הלכה, מדינת אלימים

שמגלם ההגמונימודרניליברלי הסובייקט בין השוני משורטט שדרכם הייצוג אופני מכלול את לבדוק אבקש ראשית

ופוליטיקה 'האחרים' הבניית אופני את .19981948 בשנים ומורחים) (דתיים 'האחרים' לבין הציוני הסיפר את

אופני את ויבדוק ישאל אחד ציר (א) ושאלות: צירים כמה דרך לבדוק אבקש ומחזקים משעתקים שהם הזהויות

(ב) זה; את זה המגדירים ניגודים כשני והמזרחים הדתיים ליאחרים' בהשוואה הציוניהגמוני הסובייקט של הבנייתו

את לחשוף ייצוג, כל מאחורי המסתתרות הכוח קבוצות אידיאולוגית את לבדוק ירצה הגמון/יאחר' ייצוג בדיקת ציר

אלה; קבוצות דוברי של המוצהרת האידיאולוגיה בדיקת תוך זאת אלה, ייצוגים מאחורי העומדים הפוליטיים האקטים

השבעים שנות בסוף הפוליטית במפה שחל המהפך לאחר היאחרים' של ייצוגם משתנה בו האופן את יבחן אחר ציר (ג)

על כה עד נהוגים שהיו הזהות סדרי את ועירער 'אחרים' לקולות לגיטימציה שנתן תרבותי מהפך גם שהיווה מהפך 

השנים חמישים תקופת את מחלקת זה בחיבור הגמון/יאחר' ייצוגי (בדיקת 3.(1997 (שפירא העבודה תנועת ידי

והלאה). וממנו למהפך, ועד המדינה מקום לשניים:
/

התיאורמית המסגרת

,(discourse) כשיח מתקיים האמנות שדה כי ההנחה על מתבססת זה חיבור של החברתיתהיסטורית הפרספקטיבה (
מערכת לפי ביניהם המאורגנים היגדים של מכלול הוא שיח  (Foucault 1972) פוקו מישל זה מושג שהגדיר כפי /

מרחב של מרחבו  והשמעתם ייצורם את מאפשרים תצפית, ודפוסי מוסדות כמו מוגדרים, שתנאים מסויימת, כללים 1

העבודה הנחת שלה. וגבולותיה תכניה את ומקבעת מתנה משמעת) של במשמעות גם אך האקדמית (במשמעות שיח \

גם הפועל התיאטרוני והשיח הרשמיציוניהגמוני, השיח בזה: זה הקשורים שיחים שני קיימים כי היא זה בחיבור \

ודתיים, מזרחים של ייצוגם בחינת הזהויות. הבניית אופן את שמתווה משלו שיח משטר ומקיים אוטונומי באופן \

שבאמצעותן השוני, מגדירות כלומר, הזהות, יוצרות פרקטיקות של הבנתם את מאפשרת כשיח, שמתקיים בתיאטרון }

ארופוצנטריות נטיות בעל בבסיסו שהיה הרשמילאומיציוני השיח של 'מגשיםימשעתק כאתר התיאטרון שימש /

השונים בתחומים אותו המפעילה והחוקיות האנושי הטבע בדבר וטוטאליות גורפות תיאוריות סיפוריעל,
(גורביץ,386). ועוד) הפסיכואנליטי המארקסיסטי, ההגליאני, סיפורהעל (למשל

נתקיימה הישראלי. האתוס את העבודה תנועת תרבות עיצבה 1977 עד כי מציינת (1997) שפירא אניטה 3
הצעירה. המדינה של האליטה לביו בארץ, הוותיק היהודי היישוב של המנהיגה האליטה בין ישירה המשכיות

הסמלים על הישראליות, של הלגיטימיים הדימויים על הזהות, מוקדי על חותמה את טבעה זו אליטה
הרגיש פוליטיתתרבותי, מהות לאותה השתייך שלא מי כל לדבריה, הזיכרון. דפוסי על גם כמו התרבותיים

ניצולי המזרח, ארצות יוצאי ולח"י, אצ"ל של הלוחמת' 'המשפחה בדמות הישראלי הימין "חוגי ומנוכר: מקופח
ונתן חדשות אליטות לשלטון העלה שהוא זה במובן תרבותי, מהפך גם היה הפוליטי המהפך השואה".

(שם,88). ישראליות" של אחר סוג לייצג שלהן ליומרה לתרבותו, לגיטימציה
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ואינטרפלטיביות ,היסטוריוגרפיות מיגדריות מרחביות, לוגוצנטריות, מהבניות מורכבות אלה פרקטיקות מובהקות.

בזו. זו השזורות פרקטיקות ליאחר', ההגמוני הסובייקט בין שמבדילות

את שמבהירה (2003 (אלתוסר האלתוסרית האידיאולוגיה התפיסה על גם נשענת החברתיתהיםטורית הפרספקטיבה

זה מימוש במציאות, טקסי חומרי מימוש יש לאידיאולוגיה כאן: שנידונות זהות יוצרות פרקטיקות של תפעולן אופני

להזדהות. ליחיד שקוראת הסבה באמצעות לסובייקט היחיד את אידיאולוגיה מתמידה בהם הדרכים אחת הוא
והטקס הטקסט באמצעות התיאטרוני השיח בשדה לאומי לסובייקט היחיד את מתמירה ההגמוניה האידיאולוגיה

להזדהות. הקורא התיאטרוני

במופעים המחזות של העלתם ואת אותם המפרשים הטקסטים ואת המחזות את מסמן שיח, כשדה התיאטרון שדה מבנה

(בתי מוסדות הם (agents) הפועלים הגורמים היגדים. של כאוסף  השיח במרחב השונים בתיאטרונים והצגות
האקדמי. המבקר הפרשנים, הדרמטורגים, המנהלים, עמדת הם בשיח השונות העמדות ותופסי רפרטוארי) תיאטרון

התיאטרון, תולדות כתיבת תיאטרון, ביקורת באמצעות עצמו שמכונן מודרניסטי שיח משטר מבנה זה שיח שדה

פוליטיים. הם יחד גם שלה והאוריינטציה מינויה שאופן והנהלה תיאטרון, צרכנות יוצרות, הכשרת תיאטרון, הוראת

הציוני השיח שלו: פעיל אתר ומשמשים אותו מאשרים יותר, גדול שיח שדה בתוך פועלים ומשטרו התיאטרון שיח

עלפי זאת 'האחרים', של ייצוגם ואת הגמוניים סובייקטים של ייצוגם אופן את קובע זה שיח שדה הגמוניליברלי.

את שקובעים קריטריונים השאר בין שמטווים נרטיבים הישראלי, התיאטרון אימץ אותם המודרניזם של הנרטיבים

והקאנון. הרפרטואר גבולות

חבר (שנהב בתיאטרון וייצוגים זהויות פוליטיקת למחקר מושגית מסגרת משמשת הפוסטקולוניאלית הפרספקטיבה

הגניאולוגית ההמשגה את ומאמצת 'האחרים' של ההדחקה מעשה בדיקת דרך כוח יחסי קוראת זו פרספקטיבה .(2002

מערערת אלטנרטיביים סיפורים ומבליטה האירועים של בייחודיות שמתרכזת ואלטרנטיבית ביקורתית לקריאה ככלי

סתירות. וחסר ואחיד עיקבי רצוף כנארטיב עצמה להציג (1999 (אנדרסון המדומיינת' 'הקהילה יומרת על

שתבהיר בינטקסטואלית בחינה מאפשרת הרשמילאומי השיח בתוך הנטוע כשיח התיאטרון של קונטקסטואלית בחינה

ספרותיים עיתונאיים, מחקריים, הרשמיים, הטקסטים את התיאטרוניים הטקסטים מהדהדים בהם האופנים את
וכיו"ב. וקולנועיים

לזהות יש כי הטוען בנימין, ולטר של בגישתו ונוקטת האמנות יצירת של האוטונומיה גישת את דוחה זה חיבור גישת

ולא אידיאולוגי מוצר הוא אף המחבר כי המדגיש פוקו של וגישתו הייצור, יחסי בתוך יצירה שתופסת העמדה את

משמעויות. של אינסופי מקור

J עיקריות השערות

ייצוגים בהבניית השינוי בדיקת את מזמינה 19981948 בשנים הגמון/יאחר' ייצוגי את לחקור הבחירה כאמור,

לשנת התייחסות תוך חברתיים הפוליטיים האירועים של הידהודם את ומשקף הבוחן באופן בתיאטרון זהויות ועיצובי

בנקודה נתפש הפוליטי המהפך K.הישראלית הפוליטיתחברתית במפה מפנה כנקודת 1977 שנת של הפוליטי המהפך

יום מלחמת בכישלון מתחילים העבודה) (תנועת השמאל של בהגמוניה הסדקים ,(1997) שפירא אניטה ולדברי
ראשית את .1977 בשנת לשלטון הימין את לראשונה שהעלה במהפך הסופי חיזוקם את ומקבלים הכיפורים

קריזה ההצגה לדוגמה, כמו ושיברו, המהפך את שהסרימו אלה ביניים, תקופת בהצגות לראות אפשר הסדקים
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עולים שונות וקבוצות זהויות והלאה שממנה העבודה תנועת של הגמונית המונוליטית הזהות נסדקת והלאה שממנה

ונתן חדשות קבוצות לשלטון העלה והוא מאחר תרבותי במהפך גם נתפש המהפך כאמור, הציבוריתפוליטית. בזירה

הראשונים בעשורים שרווחה הקולקטיבית' "הזהות את במערער נתפש המהפך עלבן לתרבותן. לגיטימציה של סוג

.(1990 והורוביץ ליסק ;1989 אייזנשטדט ;1997 (שפירא למדינה

ערוכה הזהות הגדרת תבנית בתיאטרון; זהויות הגדרת באופני שינוי חל השבעים שנות סוף של הפוליטי המהפך לאחר

ההיתוך', 'כור תפיסת לדוגמה כמו הרשמיות ותפיסותיו מדיני הרשמי השיח את שהידהד באופן השבעים שבות לפני

כשמאל אלה בשנים עצמו המגבש השמאל תפיסות את לייצג התיאטרון עובר הימין של ועלייתו המהפך לאחר אך

כימגיני' עצמם תופסים הציבורי התיאטרון יוצרי הימיליטנטי'. לימין בניגוד שלום להשגת שחותר ליברלי

סובול יהושע כמו בולטים מחזאים של ויצירותיהם בהיגדיהם הדבר שבולט כפי השמאלליברלית האידיאולוגיה

תיאטרון יוצרי של בדבריהם והן הטןורלים) משפחתי; סי*ד ז?ימ; על (וינה מזי"א עדנה העשרימ) (סולו;כפר;ליל

השמאלליברלית האידיאולוגיה את לייצג השבעים שנות לאחר הישראלי התיאטרון של המובהקת הנטייה אחרים.*

הלאומיות על כאיום המזרחים של ייצוגם אופן את ומבנה אלה בשנים השמאל בשיח לאתר התיאטרון את הופכת

הליברליתנאורה.0

מרכזיים ממצאים

ההגמוני והשיח התפיסה את התיאטרון וימגשים' משעתק זהויות ומגדירות שוני שמשרטטות פרקטיקות באמצעות

ההגמון זהויות את והמגדריות המרחביות הלוגוצבטריות, הקטגוריות מגדירות 19771948 בשנים ציוביליברלי.

הקטגוריה מתופעלת מחד, הזהויות: את שונות קטגוריות שתי מגדירות 19981977 בשנים ואילו ויהאחר',

מאידך ההגמוני, הסובייקט של הגדרתו לשם המדומיינת' 'הקהילה את ומבנה עבר שמייצרת ההיסטוריוגרפית

פנטזיות ומעוררת 'נאורה', המודרנית המדינה סמלי עם להזדהות להגמון קוראת (הסבה)"1 אינטרפלציה של הקטגוריה

/ ששואף ככזה ומוצג לימין המשתייר 'האחר' מבצע הזה האיום את המדומיינת, הלאומית הקהילה הכחדת איום של

המדינה. של הדמוקרטיים מוסדותיה את להכחיד

המודרניזציה לגישת בהתאם בתיאטרון המזרחים מיוצגים למדינה הראשונים בעשורים

'כור בתוך להטמיעה שיש ככזו נתפסת המזרחית האוכלוסייה עלפיהם אלה, בשנים שרווחו וויתורי ויקוד
ההיתוך'.

הלך הוא הלל; בית סיומקה; לי קרא כגרת; כנרת בהצגות: הימפותח' כצד משורטטים הציונים הסובייקטים

זמנית בו בתפס המזרחי זהב. של יג?ימ הקנזגה; תלאביב מייק; לייק איי ואגי; זזזיוד, הנגב; בערבות בשדות;

בהגמוניה ומרידתם המוניותנו על רומזת זו בהצגה המזרחים הבניית .(1976) סובול ויהושע צ'לטון נולה של
ראויים לא ולכו לאשורו הדמוקרטי ההליך את מבינים ואינם תרבותית ונחותים כנבערים הצגתם תוך הישנה

למחות.
.(2000 (יוני תיאסרון העת כתב של 2 מס' גיליון את לדוגמה ראו *

של בחייהם שעוסקת מרכזית הצגה למצוא ניתן לא השבעים שנות לסוף ועד המדינה מקום כי לציין יש "
את מחזק זה עניין והתשעים. השמונים בשנות שהוצגו  משיח חבלי פליישר; כמו הדתייםלאומיים או החרדים

בהצגות כאיום להגדרתם הובילה הפוליטי המהפך לאחר הפוליטית' 'המפה על הדתיים עליית כי טענתי
השונות.

מסמנת זו הזדהות (2003 (דוחן לאונוי רעיון, מסמן, עם להזדהות קריאה חינה (Interpellation) אינטרפלציה r
במבוא. שארחיב כ9י 'האחרים'. ושל ההגמונים של זהותם את
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חגיגת הכבשה; גזררא; המדרגות; רד!רב קזבלןי; בהצגות: המרכז של כ'אחר' זהות, כסמן מובנה גם אך לתיקון' כ'ניתן

קיץ.

מתפתח מסורתיות, לעומת מודרניות של בינאריות דיכוטומיות על המנומסות קטגוריות את חושפת הייצוג בדיקת
ויהאחר', המרכז את שמבנות בינאריות קטיגוריות לארבע בהתאם המזרחים מעוצבים פיהם על וכיו"בי מפותח לעומת

ומגדר. מין לאומיותשבטיות, לוגוצנטריות, מרחב, : המזרחי) ואת הציוני הסובייקט (את

הלימינאלייםסוטים השוליים ואת מחד המרכז את מבנים שונים, ותיאטרונים גיאוגרפיים וחללים מרחבים (1)

'גדול' כמרחב מובנה הציוני המרחב במחזות. שובים מרחבים ייצוגי את מכתיב זה עולם סדר מאידך. ל'תיקון' הוקוקים

היטעונים לאלה שמוקצה השולילימינאלי המזרחי המרחב לעומת הלאומיות, האידיאולוגיות נטוות בו חשיבות ובעל

הקודמים תושביו בין וביה מינה ומקשר נטוש' כ'רכוש לעתים מוגדר זה מרחב קיץ). חגיגת ;moen ;.fatp) תיקון1
המשתייכים היהודיםערבים המזרחים, התושבים לבין  היכושל' היפרימטיבי' ועולם הערבים  שננטש הרכוש של

(טורא). זה כושל אוריינטלי לעולם

קדם עולם הוא המזרחי של עולמו ואילו (ציוני) לוגי לעולם בהתאם מובנים הציוניות הדמויות של והוויתן עולמן (2)

השונים במחזות רציונלימדעי לוגי עולם במונחי הציוני העולם ייצוגי את מכתיב זה מודרניסטי עולם סדר לוגי.

ועוסק המדרגות) רחוב בעלטבעי(טורא; באמונה שרוי כקדםלוגי מזרחי עולם וייצוגי בגרת) בברת (ביתהלל;

(הכבשה); מאגית במשיחיות

חברה בתיאטרון: ומנוגדות שונות חברות שתי משרטט ציונימזרחי של הבינארי הייצוג  לאומיותשבטיות (3)
משפחתית מערכת מתקיימת סיומקה לי בקרא הלאומי; למשטר הכפוף גרעיני משפחתי מבנה על המושתתת ציונית

נאמנות במלחמה בנה את ששכלה זו משפחה מקיימת ובמקביל ובנו, אשתו סיומקה את הכוללת הדוקה גרעינית

שבטיות נאמנויות המקבץ השבטי הסדר את מדגימה בטורא השבטית המסגרת זאת לעומת הלאומית. לאידיאולוגיה

לגבר אשתו אהבת פרי אלא ביתו אינה רצח, אותה יוגה כי מגלה טורא הזוגיתגרעינית. הנאמנות חשיבות את ומבטל

השבטיים. המזרחים עלידי כלל מוזכר שאינו הלאומי לסדר ביותר רופף קשר מקיים זה שבטי מבנה אחר.

'עיקרון עלפי מתנהל הלאומי הסדר 'תואמות'; מגדריות הבחנות מולידה שבטילאומי פרדיגמת  ומגדר מין (4)

כפופה הגרעיניתציונית המשפחה העונג'. 'עיקרון את גוזר השבטי הסדר ואילו המיני, איפוק הגוזר המציאותי

זאת, לעומת העונג, על ויתור תוך הציוני, ולפרוייקט לאומייםמודרניים לחיים המבשירו הסגפני המציאות' ל'עיקרון

וציווליזציה. תרבות לכינון הנדרשת סובלימציה שחסר העונג' ליעיקרון בכפופים מתגלים המזרחית השבטיות ייצוגי

חלוצית ועבודה בשלוה). הלן בהוא (מיקה ואלמנות שכול שמאפייניו 'מוכחש' כגוף הציונית הסובייקטית מובנת מחז
החברה על ואיום פיתוי זמנית בו מגלמת העונג ולעיקרון השבטי לסדר הכפופה המזרחית מאידך מרת), מכברת (ריבה
דרך על המגדירה 'תקינה' מיניות של וסמן קיץ) בחגיגת הזונה מריםהלן בטורא, טורא אביה ידי על הנרצחת (יונה

הציונית. הסובייקטית את והשלילה הניגוד
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ייחודית הקטוריוגרפיתתיאטרוניד! דימויים שפת התיאטרון nrmn am מהפר לאחד

על (ריבה n"*nurn 00™"Miarn ■rr.wj.i את התיאטרון במה באמצשתה ו1בר שמייצרת
מבבה מאידך, סולו). יהודי; נפש הנאהבים; אחר; מקום גפר; המורדימ; משפחתי; סיפור העשריפ; ליל היפ;

הבית האחרון; החילוני בהצגות. חרד" ה'פמדמנטלקט" האיום הזאת, הקהילה על היאיום' את התיאטרון

הלאומי הימין מקרב לפרוץ שעלול הפשיסטי האיום ואת  שידוך בטו7?ות שיינדלה; ©ליישר; שינקין; ברחוב

הימנימזרחי והאיום הנרות, ילדי אחים; מלחמת משיח; הכלי ירושלים; סינדרום היהודים; מלחמות בהצגות
דרומ. גןעדן סנגיר; בובה; לשנה; אופניים מוסת; גשימ מיתהומ; קריזה; בהצגות:

שהיא בפי ליברליתחילונית ההגמונית הקהילה אתוס את והדמויות העלילה מדגימות המדומיינת הקהילה במחזות

העלייה לאחר ממשיך הנאצים, עליית עם בהיידלברג מתחיל משפחתי בסיפור המשפחה סיפור עצמה. את מדמיינת
דומה השלמה הציוני. הפרוייקט עם והשלמה התפכחות המייסדים, ההורים ברעיונות מרידה דרך ועובר לישראל

לראות זוכות בהוריהן, ומרדו באצ"ל פעלו מוינה שעלו ועלמה מרתה האחיות בהמורדימ; הדורות שלושת בני עוברים

התמונה השישים. שנות בסוף ל'מצפן' ומצטרפת המחתרות אנשי ההורים בדור מורדת מרתה של בתה מיכאלה את

וליל הים על וינה גפר; הציוני. הפרוייקט עם ולפיוס ההורים דור לבין מיכאלה בין לפיוס מביאה ההצגה של הסוגרת

שלו האוניברסליים והאידיאליים המודרני האתוס עם ההגמונית הקהילה של העבר קשר את הם גם מייצרים העשרימ
של המוצא כמיתוס ורעיונותיה אירופה את שמבנה דיאלוג  אלה רעיונות עם הדמויות של מתמיד דיאלוג דרך

המדומיינת. הקהילה

בתיאטרון כי אטען (1997 (שפירא לאומית זהות להבניית כאמצעי משמשת ההיסטוריוגרפיה כי ההנחה בעקבות

של ייצורו ותוך שונים דרמטיים באמצעים הנכונה' 'הזהות את המגדירה לאומית היסטוריוגרפיה נכתבת הישראלי

תוך זו להיסטוריוגרפיה מחוץ המזרחית הפולקלורי 'קהילת מובנת מאידך, מבוהק. היסטוריוגרפי תהליך במסגרת עבר

את מכפיפים זה זמן תפיסת עקרונות הציונית, הזמן בתפיסת מעוגן בתיאטרון העבר ייצור המזרחים. של עברם מחיקת

זמנים 'מכיר' אינו זה נתיב הציונית. בהגשמה שמסתיים אבולוציוני טלומ בעל ברור לנתיב היהודית ההיסטוריה

הפולקלור קהילת (חינסקי,16,2002).11 המודרני" לעולם שייך שאינו ההוויה זמן או הגלות זמן למשל, כמו אחרים,

עברם את בעצם מפוררת הכרך, ילדי מרוקאי; מלך ספרדי; בוסתן במחזות מםויים קהילתילוקאלי עבר המשחזרת

 הלאומית להיסטוריוגרפיה ומחוץ נבונה' 'זהות המגדירה המדומיינת לקהילה מחוץ אותם ורושמת המזרחים של
שלה. מובהק זיכרון' 'מחוז משמש שהתיאטרון היסטוריוגרפיה

כובש ככוח החרדים את מבנים שינקין; דגיתברהונ האחרון; החילוני ©ליישר; המחזות  הפונדמטליםטי האיום

במחוות האחרון), החי^ני (בהצגה זאת מממש ואף הציונית המדינה את ולהכחיד הלכה מדינת לכונן המאיים פעיל
של זו דמונית אקטיביזציה הליברליתלאומית. המדינה על החרדית הלכה מדינת השתלטות תהליכי נחשפים אלה

לדוגמה, מנסה אותה פגיעה אדם, ובזכויות בדמוקרטיה פגיעתו הדגשת תוך נעשית הדתיחרדי הפונדמנטליזם'

(1999) אנדרםון בנדיקט מצביע עליה פרקטיקה  עבר בייצור הצורך את מגביר אחידה זהות לשמר הרצח "
ההתפשטות לאחר החדש העולם לטענתו, המודרנית. הלאומיות בעולם המדומיינות' 'הקהילות על בדברו

החדשים המהגרים אירופים. עלידי לאירופה מחוץ חדשות לאום מדינות של להיווצרותו עד היה הקולוניאלית
לאירופה. גיאוגרפי ונרסיב עכר באמצעות עצמה שקישרה מדומיינת קהילה כוננו

אחיד רשמי עבר ובונה "סולל הלאום של נרטיבהעל כי (2001) שוחט אלה מציינת חינסקי, לדברי בדומה n
>שם,15). האתרים" את ומפורר הורס ובמקביל,
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הדתית הקהילה בין ההקבלה על המרמז מחזה סו*, במחזה באמסטרדם היהודית בקהילה במלחמתו למנוע שפינתה
מחזות בהווה. הליברליים החופשי 'לוחמי את ורדיפתם ובץ_החרדים החופש לוחם שפינתה את הרודפת אמסטרדם של

הראשונה ארץישראל של סמלה הראשונה, העברית העיר את החרדים של הדורסני הכיבוש נתיב את משרטטים אלה

המייסדים, התושבים את מגרשים הישנה, תלאביב בלב שכונות על החרדים 'משתלטים' בפליישר תלאביב. העיר 
עקרונות המנחיל טרור משטר המקיימת הלבה מדינת מוקמת האחרחי בדוילוגי השואה. וניצולי השכולים ההורים את

ולהצגה ה'סגורה' החברה של פניה את להגדיר התיאטרון מנסה שיחך, ב*זלזה, שיינדלה; בהצגות נוקשים. הלכה

על ותביעתה היםגורה' על היפתוחה' החברה של עליונותה פתוחה'." 'חברה שהיא המדומיינת' 'הקהילה של כניגודה

אלה. בהצגות החרדית האישה של 'דיכויה' הצגת באמצעות משורטטת התרבותי המרחב

היהדדימ; מלחמות במחזות: בולט העבר, ואת המיתוס את המחייה פשיסטי כהמון הדתילאומי הימין של ייצוגו

הימני הפשיזם מקורות את 'חוקרות' אלה הצגות הגרות; יליי אחימ; מלחמת משיה; הבלי ירושלימ; סיגלרופ
האפוקליפטי הסוף את מדגים אלה עלילות של סופן הגדול. המרד מתקופת היהודימיליטנטי בפשיזם אותם ומעגנות

החברה', כיקורבנות ייחוד, חסר פשיסטי כהמון המזרחים של ייצוגם יהודי. פשיסטי משטר בעקבות לנבוע שעלול

המזרחים של האפיון קווי זיתמ. גלעדן בובה; לשגה; או&נימ מוכות; גשימ קריזה; ;ainrvsa במחזות: בולט
השונים הדעת בתחומי אלה בשנים שנכתבו הטקסטים את מהדהדים  מנהיג לפולחן המגרים כהמון ייחוד, כחסרי

שטמונה הסכנה את ה'מסבירים' פשיסטיים, בגוונים הימין את שאפיינו בישראל שמאל אנשי חוקרים עלידי ונכתבו

'כריזמטי' ומנהיג פשיסטים רעיונות אחר זהות חסר כהמון להםחף המזרחים של נטייתם על ומצביעים זה בפשיזם

בר ;1997 פייגה מיכאל ;2001 (י.אזרחי ה'נאורהי הלאום ולמדינת לשלום מכשול הימין היות ועל (1981 (עברון
.(1985 און

ויישומיות מדעיות מסקנות

התיאטרון של החדקולי אופיו את מסמנת הליברלי השמאל של ההגמוני לשיח התיאטרונים השיחים של סמיכותם

זה. לזרם משתייכים שאינם 'אחרים' של קולות השמעת מאפשר אינו ההגמוני השיח את לאשר ניסיונו הישראלי.

הבאים: הגורמים פירוק לאחר תתאפשר בתיאטרון אחרים ונרטיבים קולות שילוב
הישראלי התיאטרון של ממיין קריטריון של פירוקו לאחר תתאפשר אחרים ונרטיבים קולות של שילובם (1)

אוניברסליים ערכים של עליונותם באסתטיקה: המודרניות של הגדולים הנרטיבים את התיאטרון של קבלתו הקאנוני:

ולייצגם לאשרם אותם המחייבת כללים עולם כתפיסת המודרניות של הגדולים הנרטיבים וקבלת שונות, ביצירות

הקטגוריה פירוק היא נוספת מסקנה המערבית. לתרבות התיאטרונית המסורת שייכות את להבטיח ובכך

ביעממי' שעוסקת זו ואת 'גבוהה' כיצירה כאוניברסלי העוסקת יצירה של עמדתה את הקובעת המודרניסטית

המאשרים האםתטייםמודרניים לעקרונות מתאימים שאינם וטקסטים יצירות הדוחקת קביעה כינמוכה, ובפרטיקולרי

המודרניים. הנרטיבים את השאר בין

הקטגוריות את שמציבים 'מיון' בעקרונות התומכים הדרמטורגיםמודרניסטיים העקרונות על שומר התיאטרון (2)

הקריטריונים עלפי שמקובלות בתמות שעוסק מה כל הוא אוניברסלי 'מקומי'. .'אוניברסלי' הבאות האסתטיות

הקטגוריה אחרות. תמות המביעים קולות למחיקת משמש זה עיקרון 'כללעולמיים'. כעניינים המערבייםמודרניים

וביקורתו (2003) ק.פו3ד של הבחנותיו באמצעות וה'סגודה' המתוחה' החברה אודות הדיון את ארחיב במבוא a
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ושותפים הליברלי השמאל שיח על חוזרים אלה וטקסטים במידה לתיאטרון טקסטימ של הכנסתם מאפשרת 'מקומי'

הסף קטגוריות בדיקת לאחר תתאפשר בתיאטרון היאחרים' של קולם השמעת המדומיינת'. 'הקהילה של להבניית

את המאשרות השיחניות הקטגוריות פירוק 'מקומי'. היאוניברסלי' עקרונות פי על בעיקר הפועלות הדרמטורגיות

של ביטוי תאפשר (2001B (שנהב ממוקפות זהויות ודוחה 'אחידה' זהות בביטויי שתומך ליברלי ההגמוני השיח

יהודימזרחי). ציוני; (חרדילא ממוקפות זהויות

(יונה תרבותי' ה'רב האיום את המרחיק סף' כ'שומר משמשות 'נמוך' ו'גבוה' וה'מקומי' ה'אוניברםלי' קטגוריות (3)

שילוב המאפשרת הניאולברלית בגירםתה רבתרבותיות לדחות יש ל'ברבריות'.* בשיבה שנתפש (2000 ושנהב
המאפשר פלורליזם ולדחות מרוקאי), מלן ספרדי; (בוסתן 'האחר' תרבות כניכוס או ססגוני כתבלין אחרות תרבויות

תרבויות רב לאמץ זאת ובמקום  (שוחט,2001) כוח יחסי משאלת התעלמות תוך תרבויות שלילת של ססגוני קיום

ביצירות המתבטא ייחוד קבוצה," כל של ייחודה את ומבליטה תרבותיות של מדומה 'האחדה' כנגד הפועלת ביקורתית

המערביות. האסתטיות המידות עם אחד בקנה עומדים שאינם ייחודים וטקסטים

כיאחרי ודתיים מזרחים בייצוגי בהמשך שאדון כפי בתיאטרון, שונים ייצוגים באמצעות הזהויות הגדרת מלאכת (4)

דרך על ומשרטט המאיר כאובייקט אותו מציגה אלא היאחר' של בייחודו מכירה שאינה הגדרה מקבעת ההגמון, של

מקבלת אינה כזו הגדרה הניגודיים. היבטיו שלל באמצעות ההגמון את מגדיר היאחרי  ההגמוני הסובייקט את הניגוד

כי מניח אינו זה יחם ההגמוני. הסובייקט של 'עדשתו' דרך רק מיוצגים והם מאחר והדתיים המזרחים של הנפרדות את

הסובייקט של בפנטזיה הדמיוני הקיום אל נשאב היאחר'  לקיומו משמעות להעניק חירות של מרחב יש ליאחר'

הסובייקט של עולמו על השפעתה השתקפותה לפעולותיה ביחס אלא עצמה בפני ביישות לא מוגדר הוא ההגמוני,

ואת ההגמון את מנציח אלא 'ממוקפות' זהויות וקבלת נפרדות קבלת מאפשר אינו שונות בקטגוריות זה קיבוע ההגמון.

להתהוות. מהצדדים אחד לבל מאפשר ואינו שונות בקטגוריות היאחר1

לעיל הדברים שיבחנו לאחר הבדל. של יחס של המשגה שתאפשר חדשה שפה יצור בתיאטרון כאלה ייצוגים פירוק

ההגמונית לקבוצה אלא אלה לקבוצות משתייכים אינם ומזרחים דתיים אודות הכותבים מרבית מדוע יותר ברור יהיה

והדתי". המזרחי ובשם על לדבר מנסים הם ומדוע

אלה. תובנות על (1993) דסקל מרסלו של
במובן אלא אקזוטי, כקישוט וצבעוני אתני כשילוב ה'או9נתי', במובנו לא כאן מובא 'רבתרבותיות' המושג *
החברה וחיי העולם של ההיסטוריה ראיית משמעה 'רבתרבותיות' "עבורנו :(2001) שוחט אלה מגדירה אותו
הרבתרבויות ופוטנציאל. נגישות זכויות, מעמד, מבחינת קבוצות. בין רדיקלי שוויון של מפרספקטיבה בהווה

של במישור גם אלא [...] ספרותיים קנונים של במישור רק לא האירופוצנטריים, לייצוגים דהקולוניזציה עורכת
הרבתרבותיות מושג את מרחיבה 'רבמרכזיות' כי מציינת שוחט >שם,21). השונות'' הקהילות בין יחסיכוח

הרבמרכזיות רעיון לה. ומעבר נחינתהלאומ בתוך ביןקהילתיים יחסים של מחודש לארגון שאיפה של כמסמנת
(שם). וההיסטוריה התרבות טל אפשריות נקוזותנזבס של ומשתנים, רבים למקומות טוען

לשיקולים בעיקר עצמה מכפיפה רפרטואר הרכבת כי היא תיאטרון4 ומבקרי פרשנים בקרב רוווזת טענה n
התיאטרון הנהלות של התמטית הבחירה כי נראה אלה: טענות סותרות אינן מסקנותיי כלכליים. 'פופוליסטיים'

להצלחה לגרום כדי 'פופוליסטיים' 'סנסציונים' באמצעים מסתייעת הלאומיליברלי השיח את שמאשרת
הלל שיר היא זו הצגה המורדים. 'קופתית': מבחינה שהצליחה ההצגה היא לכך מובהקת דוגמה כלכלית.
היסטוריוגרפיה משרטט זה מתזה המורד. המודרני הסובייקט לערכי ובניו, המייסדים לדור הציוני, לנרסיב
לסכום, מרהיבים. םננואציונים בימתיים בא9קנוים טשירה אך מנויעונזים, 'נקייה' מרהיבה ציוניתלאונוית

הנבונים. האפקטים עם ההגמוניה ערכי את לשלב יודעת ה'מנצחת' הנוסחה

הקולוניאלית. ההגמוניה לשמירת מסייע המכופפות ובשם' 'על הדיבור כי ציינה (1995) גיאטריספיבק "
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מבוא a פרק

בפרקים המופיעות שונות סוגיות יבארו שלה מסוימים שהיבטים התיאורטיתמושגית המסגרת תורחב זה במבוא
האסתטי המודרניזם עקרונות הם שעקרונותיו משטר ולו שיח כשדה התיאטרון מתפקד כיצד תראה זו מסגרת השונים.

המודרניסטי בשיח הדן חלק המבוא, של האחרון בחלק שיורחב כפי התיאטרון, מאשר אותם המודרניסטים והנרטיבים

'הגמון/יאחר'. וייצוג הישראלי התיאטרון של

המושגית המסגרת 1.1

שונים ושדות תחומים של ייצוג לפרקטיקות קשורה זהויות פוליטיקת בו האופן את תבהיר המושגית המסגרת פריסת

שונים. בערוצים לעתים אותה ומבטאים 'אמת' המייצרים שונים שיחים בתוך פועל זה ייצוג וכיו"ב. מדע אמנות, כמו

ארגון לו ויש ידע כאתר מתפקד זה שיח משלו. משטר לו שיש שיח כשדה הישראלי התיאטרון מתפקד כיצד אבהיר

הפרספקטיבה הלאומייםמודרניים. הנרטיבים את בתיאטרון המקדמים הדוברים והיגדי עמדות את הקובע מרחב

הקובעים נרטיבים התיאטרוני, השיח משטר של האלה המודרניסטים הנרטיבים לחקר ככלי תשמש הפוסטקולוניאלית

הלאומי, השיח של האמביוולנטיות את לקרוא המבקשת הפוםטקולוניאלית הפרספקטיבה הגמון/יאחר*. ייצוג אופני את

זהות בעל קולקטיבי אודות תכליתי כסיפור העבר ייצוג על המערערת הפוקויאנית הגניאולוגית ההמשגה את 'תאמץ'
באמצעות הגמון/יאחר' ייצוג 'אריגת' אופן על אור ישליכו פוסטקולוניאלית מחשבה של אלה היבטים קבועה.

הדקונסרוקטביסטים וכליה הפוסטסטרוקטורליסטית הגישה ומגדר. מרחב כמו זהות יוצרות בינאריות פרקטיקות

הטקסט מבנה/משמעות ניתוח ולדחיית הגמון/יאחר' זהויות נבנות דרכם בינאריות קטגוריות לפירוק מסגרת ישמשו

הבינטקסטואלית. השיטה לטובת

וייצוג זהויות פוליטיקת 1.1.1

של היחיד, של וגבולותיו אחדותו כי שגורסת הפוסטמודרנית התפיסה על נשענים וייצוג זהויות פוליטיקת המושגים

זהותו זהותו. את שמכתיבה קבועה מהות ואין כמהות, ליחיד שייכת אינה זהותו מראש, קבועים אינם .£ הסובייקט

חברתיים מערכות באמצעות נוצר זה כוח בחברה. גורמים עלידי המופעל כוח של כתוצר מופקת היחיד, של ואחדותו

אמנות בתחומי הסיפור ייצוג באמצעות ובעיקר וסיפוריעל 'אמיתות' דרך הזהויות את המשרטטים מדיניים תרבותיים

וכיו"ב. מדע לשון משפט

פוקו, תפיסת את עיצבה ותבונה חופשי כיצור שנבנה הסובייקט ועל המודרנית המטפיזיקה על ניטשה של ביקורתו

בחברה מורכב אסטרטגי למצב לתת שאפשר השם אלא מבנה או מוסד אינו כוח כוח. עלידי נוצר הסובייקט שבה

פסיכואנליזה בין היחסים את מדגיש 'סובייקט' המושג כי למשל, טוענת, (Silverman סילברמ1(1983 קאיה 2
גם שהן סימון פעולות של ''כתוצר בהבניה, האנושית והמציאות ההוויה את לתפוש ומסייע וסנזיוטיקה

אצל מצוטט [Sftverman 1983:13]) הלאמודעך נשל הכולל במובן לאמודעות וגם תרבותית מבווינה ספציפיות
אר ותבוני חופשי כיצור שנבנה הסובייקט וטל המודרנית המטפיזיקה טל ניטשה של ביקורתו לרבין,299:2003).

שבה פוקו, תפיסת את עיצבה אותנה, כותב זו, ביקורת דההיסטוריזציה. בו ונעשתה מגופו רוקן בעת בה
בחברה מורכב אסטרטגי למצב לתת שאפשר השם אלא מבנה או מוסד אינו "כוח הכוח. עלידי נוצר הסובייקט

כאן השתנתה כי אוחנה מוסיף טח .(2000,328 (אוחנה האנושי הסובייקט של היוצר הוא הכוח מסויימח.
(כאובייקט). הכוח טל הסובייקט של לקדימותו שסטנה המערבית, בפילוסופיה המסורתית התפיסה



בשדה מוכנה עמדה לתפוס אחד מצד פירושו 'סובייקט' להיות האנושי. הסובייקט של היוצר הוא הכוח מםויימת.

ונקבעים וביטוי, הכרה פעולה, של אפשרויות מוגדרות בתוכו ואשר תדיר, משתנים שסדריו כוח, יחסי של מורכב

* הפנימי מבנהו על לערער או גבולותיו את לפרוץ לניסיונות מחירים

וקולקטיביים פרטים זהות סיפורי באמצעות השאר ובין השונות התרבות מערכות במיצוע תמיד לו נתונה הזהות

פירוק או לחריגה וניתנות לאישור זקוקות מחדש, ועיצוב לפירוש תמיד פתוחות הן על, סיפורי של למעמד המתיימרים

לסוגיה0 התרבותית הפעילות במהלך

סטיוארט של קביעתו על השאר, בין תסתמך זהות הבניית של רפרזנטטיבית כצורה הישראלי התיאטרון של ההמשגה

לפוליטיקה הדוקה בצורה קשורה זהויות פוליטיקת  לרפרזנטציה מחוץ ולא בתוך נוצרת זהות כי (Hall 1996) הול
רפרזנטציה. של

או צריכים שהם מה על או הינם שהדברים מה על טענה בכל  אוטונומית ייצוג פעולת אין מבהיר (תשנ"ז) אופיר עדי

באמנות, גם אלא בספרות, או במשפט במדע, בלשון, רק לא קיים ייצוג אבל מציאות. של ייצוג כלול להיות יכולים

דרכים: בסימון בקרטוגרפיה, בארכיטקטורה,

הוא שבמסגרתה היחסית ולאוטונומיה 'שקוף', או תמים איננו לעולם בתרבות, מרכזית פרקטיקה הוא ייצוג
מתקיים הייצוג מעשה משתנים. פוליטיים ומחירים חברתיים תנאים יש למשל) באמנות, או (במדע מתקיים
ומתחלפות שונות הנחות מתוך מתקיים הוא שונות. תרבותיות במערכות שמתנים שונים ובדפוסים באופנים
תפקידים חלוקת בסיס על וכן המיוצג, העולם לבין האחרים הייצוג ואמצעי השפה שבין הקשר טיב בדבר
בל מי. של ולמענו מי בשם אופנים, באילו מה, לייצג רשאי מי שקובעת יותר, או פחות מוגדרת, וסמכויות
ביחס אתגר וכן שלו, מימוש וגם לייצג הכוח של ייצוג גם אחת ובעונה בעת הוא דברמה של ייצוג מעשה

(שם,155).'{1 מה דבר 'אותו' של אחרים לייצוגים

אשר פיקטיביים, ייצוגים הם והיאני' היאחר' כי שגרם (2000) סעיד אדוארד בעקבות אלך וליאחר' ליאני' בהתייחסותי

המדוכא."1 ה'אחר' לעומת ההגמוני הקולקטיבי ה'אני' של והמרכזיות לעליונות לגיטימציה לתת נועדו

ויהם' 'אנחנו' והדרה, הכללה עלידי מסומנים וייצוגיה לאומית זהות אתני או לאומי קונפליקט של מובהקים במקרים
) ההגמונית השכבה של האידיאולוגיה וייצוג שיקוף הוא היאנחנו' השוני. הגדרת על המתבססים סימונים 

אותה דינמיקה ההגמוני, האתוס מעקרונות כשונה וימדומייןי שמיוצג מי כל הוא היאחר1 ,(Loshitzky2001 :xiv

ההגמוניה.0 מושג את בהבהירו (Garmsci 1971) א.גארמשי מדגיש

מעצבת היא סובייקטיפיקציה: של אובייקטיבי מנגנון היא הנתפסת "העמדה מסביר: (2000) אוחש דוד *

פרקטיקה, של מסוים בתחום עמדה לנקוט אותה התופס היחיד בפני הפתוח האפשרויות מרחב את ומגבילה
של הגבול קו על לו העניק שהמודתיזם הפריבילגיה הנקודה מן כך מועתק הסובייקט נ...] ואחרת דיסקורסיבית

"(שם,154). התרבותי השדה בתוך ומשני נגזר מעמד אל וההכרה הניסיון

סוגיות הבודקת ל'מעבדה' והדמיות העלילה הפיכת ובעקבות החברתיות בבעיות ודיונו הנטורליזם בעקבות ס
) סעיד אדוארד מסביר ייצוג, סך, סקירת שהוא סכמתי לייצוג אם כי להצגה לא במחזות המזרחי זוכה אלה,

על שכתב מי כל כי טוען סעיד אליו. ביחס עצמו את וממקם אובייקט חוקר ההגמון בו האופן הוא (2000
מהווים האוריינט של מסויימים והיבטים חיבורים הדיבורים, כל אליו; ביחס עצמו את למקם היה צריך האוריינט
בתוך תרבותיים וחילופים שיח על כשמדברים [...] חיצוניות: טל שמבוסס באוריינטליזם לנתחו שאפשר מערך

(סעיד,26,2000). ייצוגים'' אלא 'אמת' אינו בדרךכלל מפיצים שהם שמה להבהיר שיש סבורני תרבות,
כוח יחסי ברשת פעיל חלק נוטל תמידכבר הוא יחסיכוח, משקף או מבטא אינו ייצוג מעשה כי מסכם אופיר *

תצורי ביו כלומר צדק, או יופי או אמת בין להפריד התקווה כן 'על מתדש. לעצב מבקש הוא שאותה קיימת,
היא שלהם הייצור/הייצוג מעשה נתון שבתוכם הכוח יחסי לביו המוסרית) או האמנותית המעדית, הפעילות

(שם,155) שווא'' תקוות
ביטוי נותן אוריינטליזם, של תהליך באמצעות ה'אחר' המזדח איש של הייצוג בה הדרך את חקר סעיד r

היא הציונות (1997) דהאןכלב הנרייט לדברי ומרכזיותו. המערב עליונות את המדגישות אירוצנסריות לתפישות
זה. תהליך של פרטי מקרה

הבנייתו עלידי נוצר הבכיר מעמדן כי הראה איטליה בצפון האליטות את שחקר (Garmsci 1971) גראמשי קא.
דוחקת אשר גורפת, וחברתית תרבותית מדומיננטיות נהנות מסוימות ופרקטיקות 'אמיתות'  הגמוני' 'מצב של
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שיח כשדה הישראלי התיאטרון 1.1.2

שהגדיר כפי ,(discourse) כשיח מתקיים התיאטרון שדה כי גורסת זה חיבור של החברתיתהיסטורית הפרספקטיבה

(The Archaeologyof Knowledge) הידע" של "הארכיאולוגיה בספריו (Foucault 1972) פוקו מישל זה מושג

כמרחב התיאטרון שדה של פריסתו ותודגם הנושא יורחב (בהמשך .(Discipline and Punish) ולהעניש" ו"לפקח
ומדירים המכלילים ייצוגים הפקת דרך כוח יוצרת בצורה שמתופעל ידע באמצעות 'אמת' המייצר זה שיח שיח).

הלאומיהגמוני לשיח עצמו מתאים זה תיאטרוני שיח קאנוניים. דרמטורגיים סיווג שיטות ודרך זהויות וקובעים

'האחרים' של סימונם ארופוצנטרי. הציוני הנרטיב את הנוגדים 'האחרים' את התיאטרוני השיח מסמן לו שבהתאם

יוצרי עלידי הנאמרים ההיגדים מכלול באמצעות כלומר, השונים, השית היגדי באמצעות נעשה זה נרטיב כנוגדי

סובייקט/אחר בייצור השיח פעולת אופן את לחשוף האמצעים אחד הדרמטיים. והטקסטים מבקרים התיאטרון,

מי כלומר, התיאטרוני, במרחב השיח של הסדר את לבדוק המבקש 'ארכיאולוגי' בניתוח לנקוט תהיה בתיאטרון

של תפקודו אופן את אבהיר והיגדיו דובריו עלידי שיח של פעולתו אופן את שאבהיר ומתי.לאחר היכן להגיד מורשה

מודרניסטי. כשיח הישראלי התיאטרון

רווחת תקופה בכל האנושית. הציביליזציה את פוקו לפי מרכיבות ומרחבידעת מבניכוח ארגוניידע, של מערכות

במקום האנושית הפעילות את המכוונת (יסטרוקטורות1) המבנים מערכת את לחשוף ותפקידנו מסויימת, 'אפיסטמה'

מגדיר לדוגמה, ולהעניש" "לפקח בספרו כוח. טכנולוגיות של תוצר הוא המודרני האדם של כינונו מםויימים. וברגע

) משמעת" לה שקראתי כוח, של ייחודית טכנולוגיה עלידי המומצאת כ"מציאות הסובייקט את פוקו

מהגוף חוטאים להעביר ומטרתם המטבע, אותה של צדדים שני הם ודיכוי נורמליזציה '\(Foucault,l972,l94
להיות ונידונים נורמליים, לא שוליים, נעשים ובכך מחבריהם מופרדים מדי איטיים פועלים או תלמידים החברתי.

מתמדת הפרדה בהתאמה מייצרת כוח, של המכניזם את הממסדת חברה כל מגורים. במוסדות מאושפזים או מבוטלים
בשלוש * .(1979 (פוקו לשולי המרכזי בין לאסור, המותר בין לפתלוגי, הבריא בין נורמלי', ל'לא הינורמלי' בין

גם אך האקדמית (במשמעות שהדיסיפלינה מרחבשיח חושף פוקו והענישה, הקליניקה השיגעון, אודות הגניאולוגיות

במפעלים גם כוח של באתרים לכודים הסובייקטים שלה. וגבולותיה תכניה את ומקבעת מתנה משמעת) של במשמעות

מבנים  פוקו של המוקדמת היאפיםטמה' של סוציולוגי במיסוד נחשפת הממושטרת המערכת ספר. ובבתי בצבאות

n.(ושלטת כוחנית במערכת למרותו הנתון על הפועל ידענידיםיפלינרי, שיח הוא זה (שיח שליט. שיח של חברתיים

מציאות של 'יישורה' על מבוסס ההגמוניה של כוחה ההגמוניה. את המאתגרים תנועה או רעיון כל ומדירה
(שם,182). כולה' ה'אומה את כמקדמת מיוצגת אך ספצי9יים, סקטורים של לרווחתם למעשה הפועלת מעוותת,
המשמעת. מושג באמצעות הגדיר שפוקו מה את שאיפשר המרחב ארגו! את מנתחים פוקו, של השונים vitfTm M

שלו. ומשמוע היחיד על ידע אוסף המשלבים משמעת מוסדות הוא פוקו, לפי המשמעת, חברת של הארגון בסיס
כדוגמת ומרחב זמן של סגורות כיחידות שמתפקדים הסגר' 'אחרי יחסית, סגורים באתרים פועלים אלה מוסדות
קודם ידע עלידי מודרכות חינוך) אימון, (ריפוי, אלה באתרים המתערבות הפרקטיקות קליניקה. או ספר בית
החברתי, המרחב כל עלפני ופרושים שתים במקומות המשועתקים האלה, האתרים חדש. ידע ליצר ומאפשרות

שני בין יוצרים שהם היחס באמצעות מחדש הזמן כל המובנה הפרטי המרחב לבין בינם ברור גבול משמרים
(אבל נמשך פיקוח על מבוססות וכר) ריפוי ענישה, (חינוך, 9וקו נחבר עליהם המישמוע פרקסיקות המרחבים.

(אזולאי,127,2000). כמותו יחידם של אוכלוסייה בתוך מאחרים מופרד אשר היחיד על רצוף) לא
על המבוססת חברה  נתיניה על לשלוט כווז יותר לחברה מקנים השונים הסובייקטים של חאובייקטיביזציה *
של הבלעדית "השליטה הבירוקרטיה. של מהותה זו אובייקטים: האנושיות מהישויות עושה ומנהל טכנולוגיה

(אוחנה,329,2000). המודרנית'' בחברה וענישה פיקוח במשמעת, הומרה הישן במשטר מונרכי ריבון
תפיסת את מדגישה שיח.אזולאי שדה באמנות רואה המוזיאלית, הכלכלה את שחקרה (1999) אזולאי אריאלה Q
וכיצד כוחו ומהו ידע מהו בתיאור מדובר ''לא פוקו: של מדבריו ומצטטת ידע/כוח פרדיגמת של בהקשר השיח

לתפוש שמאפשר ידע/רוח ביו הקשר בתיאור מדובר אלא הראשון, את ניצל השני כיצד או האחר את דיכא האחר
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ודפוסי מוסדות כמו מוגדרים, שתנאים מםויימת, כללים מערכת לפי ביניהם המאורגנים היגדים^ של מכלול הוא שיח

של המוסמכים דובריו את המייצרים מנגנונים קיימים בשיח .(1999 (אזולאי והשמעתם ייצורם את מאפשרים תצפית,

בזמן מפוזרים בצורתם שונים העדים וכוי.£ מייצרים שהם ההיגדים מעמד את ביניהם, ההיררכיות את וקובעים השיח

חילקו השיגעון, אודות שנוצרו בהיגדים שנאמר מה כל באמצעות שהוגדר שיגעון להקרא שיכול לאובייקט ומתייחסים

פרקטיקה. של וגם אבחון של מהיגדים בנוי לדוגמה, הרפואי השיח התפתחותו. אחר ועקבו הסבירו תארו

אירוע של "השדה שנאמר מה כל מתוך שחותר הריק זה נאמר, שלא ממה גם מורכב שונים מהיגדים המורכב שיח

עצום, בגודל רבים להיות יכולים הם שנוצר; הלשוני לרצף רגע בכל מוגבלת שתמיד התאגדות הוא דיסקורםיבי
חוקים לאיזה בהתאם נאמר, מסויים היגד חוקים לאיזה בהתאם שיחנית: שפה חקירת באמצעות שמוצבת השאלה

ממליץ פוקו .(Foucault 1972,25) אחר" ולא מופיע ממויים שהיגד קורה כיצד ייעשו? אחרות דומות הצהרות

ההיגדים. הופעת משטח את למפות

'באותו שידברו כדי או הדבר' 'אותו על ידברו היגדים) היוצרים (משתתפים בשיח שהמשתתפים כדי  השיח סדר

במרחב טענותיהם של ההוראה כמושא אובייקט' 'אותו אות שיציבו בכך די 'האמת', את שידברו הכרח אין אופן',

והיסטורית חברתית תופעה הוא השיח שכן מוסכם. משותף, מושגי ובהקשר אחד, מצד תופעות של מוסכם, משותף,

את קובע השיח' 'סדר וביחסיכוח. במוסדות דיסקורסיביות, בפרקטיקות מעוגן זה וסדר משלה, סדב לה שיש

'הפוזיטיביות' את ובקצרה, מתווכחים, עליהן המחלוקת נקודות מדברים, בהן הדרכים מדברים, עליהם האוייבקטים

.(Foucault, 1972,44). השיח של

הקובעים כללים ישנם ממושטרים: והמשותף שהשונה כך התופעות את מכונן שהשיח פירושו דבר' אותו על 'לדבר

אחר'. 'דבר ומהו דבר' 'אותו מהו ולכן הבדל, ומהו זהות מהי

היא (אופיר,1986), אופיר עדי כותב פוקו, של המתודית גישתו את להסביר אחת אפשרית דרך  ארכיאולוגי ניתוח

התאורטיקן נמנע הארכיאולוגי בניתוח נתון." שיח בשדה סדר המבקש זה שלו, ה'ארכיאולוגיי הניתוח את לראות

חותר הוא אלא מםויימת בתקופה השיגעון משמעות היתה מה לפענח מנסה אינו הידע של הארכיאולוג משפט. מחריצת

מרחב של אירגון מושגים, בין סדירויות מחפש "הוא נתון בשדהשיח דיסקורסיביים אלמנטים בין סדר של לחשיפה

מי למי; מה, לומר מותר (למי השיח עמדות בין קבועים יחסים השיח, של האובייקטים של וסימון הופעה המסדיר

(שם,224). והפצתם" היגדים שיחזור של ודפוסים וכדומה) מוסמך, דובר נחשב

העבריינות, הענישה. הנפשית, המחלה של המערכת זו שתהיה מערכת, של ההתקבלות אפשרות את מכונן מה
אזולאי,24). אצל [Foucault 1978:49]) ובו'" המיניות

.(1994 וחבר (אופיר אמירה או פסוק של והתחבירי הסמנטי למינח מתייחס (enonce) היגד 5

התייחסות האמנותית', היצירה של 'האוטונומיה אחוות להנחה בסתירה עונחת כשיח לתיאטרון זו התייחסות E

רבים מחקרים אוניברסליים. שלה השיפוט שכללי אוטונומית במסגרת הפועל חופשי יוצר הנו האמן כי שגורסת
של התפיסה טם ביקורתי באופן מתמודדים (1999) אזולאי אריאלה אומרת האחרונות, השנים בעשר שנכתבו

האמנותי האובייקט גבולות את שמקבע מי בתור היוצר מתפיסת משתחררים אינם בדרךכלל אבל היוצר, כוונת
(שם,23). האחורית בדלת כך תחרים מדגישה, היא וכוונותיו, היוצר אמנות/ כ'יצירת כינונו תהליך את וחותם
תרבויות. ושל שכבות של סדרה אלא מתמשך, נרטיב אינה ההיסטוריה כי היא הארכיאולוגיה של משמעותה M

בסיסית תכונה ראשוני, יסוד המגלמת (היוונית) הארכי מתבלטת היסטורית, תקופה או ארכיאולוגית שכבה בכל
איתור המודרני; המדע לתכלית גס מתכוון פוקו של 'האפיסטמה' היוונית, הארכי התופעות. את המפענחת

ומרחבידעת כוח מבני ידע, ארגוני של "מערכות המבע: עובדות למכלול אוניברסלית חוקיות או הסבר המפתח,
את לחשוף ותפקידנו מסויימת, אפיסטמה רווחת תקופה בכל האנושית. הציווליזציה את פוקו לפי מרכיבות

(אוחנה,327,2000). מסויימ'ם" וברגע במקום האנושית הפעילות אח המכוונות הסטורקטורות מערכת
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שלו הייחודי המיקום' 'מרחב את יוצר שיח כל  התופעות הסימון אופני את ללמוד יש הגומלין משחק את להביו כדי

שיח לכל יש התופעות מרחב לצד הידע". של ב"ארכיאולוגיה פוקו זאת שהציג כפי חוקר, שהוא התופעות עבור

ולהפריד למושאים תופעות לייחס שמאפשר 2(girdof speciifcation) ההבחנות' של 'סריג או קונפיגורציה', 'מרחב

במרחב יותר או פחות תחומים במקומות מתקיימת עצמו השיח פעולת להם. המיוחסות התופעות עלפי מושאים בין

ואת החולים, בית המעבדה, כגון, ממסדיים" "אתרים אלה מקומות פוקו מכנה הידע" של ב"ארכיאולוגיה החברתי.

של כסובייקט הסובייקט בכינון המשתתפת כפונקציה המבע", של "האופנויות משלוש כאחת רואה הוא הממסדי האתר

הדיסקורםיבית, הפעילות אופני בבירור, מראות הרפואי השיח מן שהדוגמאות כפי אולם, .(1992 (אופיר, וידע. שיח

גומלין במשחק לכודים הם הממוסד: הידע לאתר מוגבלים להיות יכולים אינם הידע, של והשכפול הייצור תהליכי

המרחביים הגורמים בין הגומלין ומשחק הידע', 'אתר בתוך השונים המרחבים בין הגומלין משחק פנים: כפול מרחבי

את הסימון, אופני את ללמוד יש הראשון הגומלין משחק את להבין כדי החברתי. המרחב שאר לבין הידע באתר

את וכן מניפולציות, בהן ולערוך בהן לצפות תופעות, לייצר משתמשים שבהם הטכניקות את הייצוג, פרקטיקות

של המכניזם את ללמוד יש השני הגומלין משחק את להבין כדי המושגית. ההתבחנות' 'סריג של והמגבלות המאפיינים

במרחב מפגשים מתואמים מרחביות, תקשורת רשתות ומופעלות נארגות שבהם האופנים את המרחבי, התיחום

וכיו"ב. החברתי

באמצעות האתר תחום בתוך הכללי החברתי המרחב ארגון מתבטא אחד מצד  הידע אתר של הארכיטקטוני הארגון

החברתיים, (agents) הפועלים של תנועותיהם על השליטה ממנו, והחוצה המובחן מקוםהידע תוך אל גישה סדרי

אחרים. של מבטם תחת ההימצאות תנאי את נבחרות, תצפית לעמדות גישה קובעים אחר, מצד המפגשים חלוקת

המאה של השנייה המחצית מאז המיני השיח פרישת המיניות. שיח של המרחבית הפרישה אופן היא לכך דוגמה

מן אחד כל את הן להמחיש יכולה המיניות" של "ההיסטוריה של הראשון בברך מתוארת שהיא כפי השמונהעשרה,

המרחבי המשחק של המתאר קווי את משרטט אופיר ביניהן. הגומלין יחסי את והן הנפרדים המרחביים הממדים

המודרנית, בתקופה המערב בן/בת של המיניות את פוקו לפי ומעצבים המייצרים ידע/כוח/הנאה של היחסים בפקעת

בהמשך.9 שאדגים כפי

התיאטרוני השיח משטר .1.1.2.1

מקוטלגים, מקובצים, נבנים, מחולקים, שיגעון'' של שונים "סוגים להם שבהתאם מנגנונים הם אלה ^סריגים
(Foucault, 1972,41) פסיכיאטרי. שיח של כאובייקטים

לעניין הדוק קשר קשורה היתה פוקו, כותב השמונהעשרה המאה מאז מיני שיח סוגי של רב מספר של arein *
על ידע כמחייבת נתפשה באוכלוסייה שליטה שליטתם. שתחת באוכולוסייה המערביים למשטרים שהיה הגדל
הרבייה דפוסי על ובשליטה דמוגרפי בידע העניין נבע מכאן זה. גידול בקצה שליטה ויכולת האוכלוסייה גידול

דמוגרפיות רשתות תוך אל יחדיו שולבו מיני שיח של סוגים מספר המינית. ההתנהגות על גם ולכן
הכנסייה, הבורגני, הבית כמו מובחרים, מקומות המיני לשיח היה השמונהעשרה המאה בסוף וטדיסוריאליות.
ובתיסוהר, שמטרה תחנות ופסיכיאטריות, קליניות מרפאות בהדרגה, נוספו אחרכר ולנערות, לנערים פנימיות
התנהגויות של שונים ולסוגים 'נורמליות' מיניות להתנהגויות מוגדרים איזורים הוקצו שבהם מקומות אלה היו
הרומן עלידי המיניות בפני שנתפתח המיוחד המקום את להוסיף ניתן אלו קונקרטיים למקומות נורמליות',. 'לא
מובהקים מקומות מספר אחר. מצד השערורייתי הוידוי וספרות אחד, מצד הקאנונית הנובלה התשעעשרה. במאה
היתה למשל, הפנימייה של במקרה אשר שלהם, המיוחדת הארכיטקטורה עם יחד התמסדו המיני השית לקיום

יחידים ביו חדשים מרחביים יחסים עליה. ולפקח החניכים של המינית בהתנהגות לטפל במפורש מיועדת
לבתי חדשות תכניות בבית, החדרים של חדש סידור חברתיות: במשמעויות ונסענו הפיסי במרחב וסימנו התגבשו

(או3יר,41,1992). ומרפאות. ספר
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המחזות, היגדי את ומזהה שיח כאל התיאטרונית הפעילות אל מתייחמת בתיאטרון'*" העוסק דיוני של העבודה הנחת

כאוסף  השיח במרחב השונים בתיאטרונים והצגות כמופעים המחזות של העלתן ואת אותם המפרשים ההיגדים את

עמדת הם השונות העמדות ותופסי רפרטוארי) תיאטרון (בתי מוסדות הם (agents) הפועלים הגורמים היגדים. של

סדר המקיים שיחני דעת כמרחב פועל הישראלי התיאטרון כי אטען האקדמי. המבקר הפרשן, הדרמטורג, המנהל,

האסתטיקה ואת וערכיה המודרנה של הנרטיבים את 'אוכף' כלומר, מודרניסטי, הוא זה שיח משטר משלו. שיח ומשטר

משטר ההגמוניה. של הציוניתליברלית העולם לתפיסת עצמו 'מתאים' זה משטר לייצרה, שיש כ'אמת' המודרניסטית

הגמון/יאחר'. של קטגורי לייצוג הבלים את בעצם יוצר זה מודרניסטי שיח

שהפרשן העמדה כי אראה בתיאטרון המודרניסטי השיח משטר אודות בהמשך שארהיב כפי  שיח ומשטר עמדה

האפשריות העמדות מן אחת תהיה היא אלא לשיח לחלוטין זרה תהיה לא התיאטרוני, השיח בשדה ינקטו והמבקר

ממערך חלק הם ההגדה, בפעולת הכרוכים ההפצה ואמצעי הדובר עמדת ההיגד, ^(1999 (אזולאי נתון היסטורי במצב

(שם,87). במסגרתו וההפצה הייצור יחסי שכפול ואת הציבורי המרחב של הניהול את המסדירים דפוסים של שלם

* משמעת. לאתר בדומה המרחב של הניהול את מאפשר הדבר מהו להבהיר יוכל התיאטרוני במרחב הדיון

יוצרים, הכשרת תיאטרון, הוראת התיאטרון, תולדות בתיבת תיאטרון, ביקורת באמצעות עצמו מכונן זה שיח משטר

הקשר על להצביע אנסה זה בחיבור פוליטיים. הם יחד גם שלה והאוריינטציה מינויה שאופן הנהלה תיאטרון, צרכנות

פרשנים. מבקרים, יצירות, השונים: התיאטרון היגדי לבין הליברלית, ההגמוניה והיגדי הלאומיים ההיגדים בין ההדוק

הציוניהגמוני הרשמי השיח מתקיים אחד מצד בזה. זה הקשורים שיחים שני קיימים כי היא שלי העבודה הנחת

התיאטרוני השיח קיים הרשמימדיניציוני השיח לצד שונות.1* מדעיות דיסיפלינות באמצעות עצמו מחזק שלעתים

מקיים התיאטרון שיח אוטונומי באופן אך עמו, דיאלוג מקיים והוא מאחר הרשמימדיני מהשיח חלק בוזמנית שהוא

שקדם הציונימודרניסטי הרשמי לשיח בהתאם התיאטרוניים ההיגדים הבניית אופן את שמתווה משלו שיח משטר

.1977 לאחר השמאליליברליחילוני והשיח ,1977 לשנת

של קבלתם את דהיינו; הקאנוני, הישראלי התיאטרוני השיח מסורת עיקרי את מבנה התיאטרון של השיח משטר

עליונותם האמנות, של האוטונומיה התיאטרוני השיח קיבל אחד מצד באסתטיקה: המודרניות של הגדולים הנרטיבים

המודרניות של הגדולים הנרטיבים את גם השיח קיבלה שני ומצד וכיו"ב, השונות ביצירות אוניברסליים ערכים של

המסורת שייכות את להבטיח ובכך ולייצגם לאשרם התיאטרון, את המחייבת כללית עולם כתפיסת והנאורות

היגבוההי. האירופית לתרבות הישראלית התיאטרונית

ביקורת לאמנות, "אימון בספרה שהתייחסה (1999) אזולאי אריאלה של הנחתה על נשענת זו עבודה הנחת *
שיה. שדה כאל הישראלית האמנות לשדה המוזיאלית'' הכלכלה

מתוך רק להינקט יכולה עצמה שהיא מסויימת עמדה נוקט הוא מתוכה האמנות. בשדה עמדה תו3ס המבקר 9
לשרשר מותר שבמסגרתו המשטר את השיח, של ההיגיון את שמארגנים אילוצים עליה שמוטלים בשיח עמדה

מבקר, של אחרת או זו עמדה מנקיטת שחורגים בשיח, הדיבור תנאי בגבול. או בשער עומד אינו המבקר היגדים.
והפצה ייצור של כלומר באמנות, 'דיבור' של לא3שרות התנאים שהם כיוון שם ניצבים הם ב3תח ש'ניצבים' הם

ההיגד, של המבנה ועדייו קודמו, של לזה מהו3כת עמדה שנוקט במבקר להתחלף יכול המבקר היגדים. של
(אזולאי,61,1999). זהים יישארו השיח של המשטר

תצורתו. את לו ומשווים בוזמנית במרחב נאמרים והיגדיטקסט היגדיאובייקט היגדימרחב של עצום מספר *
(אזולאי,92,1999). סמוי להישאר מעדיף הוא לפעמים אם גם דובר, יש האלה ההיגדים מן אחד לכל

למדינה הראשונים העשורים של הרשמית הסוציולוגיה אישרה בו האו13 את לדוגמה, הראה (1993) רם אורי M

של מודרניזציה דהיינו, 3תתנה, ודרכי מקורותיה ואת העדתית' ל'בעיה בנוגע הציוני הממסד ת3יסת את
המזרחים.
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זו הערכיתתמטית המערכת בתיאטרון. האוניברסליות הנרטיבים של עליונותן מאפשר זה שיח משטר כאמור,

במקביל, 'גבוהה'. יצירה שנקראה למה אוניברסלים בנושאים העוסקות הצגות משייכת ממיין, כקריטריון המתפקדת

המדומיינת' היקהילה בערכי שמשתקף כפי הציוני, הגיבור את תאפיין מודרניתחילונית אינלבידואלית ערכים מערכת

של בולטים קריטריונים מהוות אוניברסליות קטיגוריות מזי"א. ועדנה סובול יהושע של במחזותיהם האירופוצנטרית

הדרמטי לקאנון ויצטרף הציבוריים לתיאטרונים דרכו שימצא ומועדף, נבחר רפרטואר לבחינת הסף' 'שומרי

אחד סוקולוב, כמו הציונות, ראשי עלידי שנוסחו שונות וגישות בתפיסות מצויים זה משטר של שורשיו תיאטרוני.

המתהווה. האומה של זהותה בעיצוב מסייעת התרבות כי שקבעו (1997 (שפירא וכצנלסון נורדאו וייצמן, העם,

בשנות שנערך בדיון המדינה, קום לפני עוד לתיאטרון כזו מובהקת מסגרת שקבעו הוגים שני היו וביאליק בובר מרטין

ביצירות לעסוק צריך התיאטרון כי היתה בובר של קביעתו 'הבימה'. תיאטרון של העתידי אופיו אודות העשרים

בהמשך). שאפרט (כפי 'מקומיים' והתנהגות דיבור אופני ללמד צריך התיאטרון ס הדגיש ביאליק ואילו אוניברסליות,

במבוא שיורחב כפי בתיאטרון, מאז שרווחת 'מקומיאוניברםליי של המודרניסטית הפרדיגמה את טבעו יחד גם שניהם

זה. חיבור של הכללי

התיאטרוני השיח משטר של המודרניסטים הנרטיבים לחקר ככלי הפוםקולוניאלית הפרספקטיבה .1.1.3

סתירות שמפענחת שיטה גניאולוגית, ושיטתה פוסטוקולוניאלית מסגרת היא זה חיבור של המושגית המסגרת

הסתירות את בחברה, שונות קבוצות בין הכוח יחסי את לבדוק תאפשר זאת מסגרת שונים. ובטקסטים בנרטיבים

שונות. קבוצות המדיר הלאומי שבנרטיב

ההמשגה אימוץ (ב) הלאומי; הנרטיב של וההדחקות ההתאמות אי אחר התחקות (א) מאפשר: הפוסטקולוניאלי המבט

בעל קולקטיב של תכליתי כסיפור עבר וייצוג סיפור על המוותרת העבר של גניאולוגיה המתווה פוקו של הגיניאולוגית

הסובייקט ייצוגי של כפולה בדיקה (ד) 'האחר'; את הלאומי הנרטיב בונה דרכן קטגוריות בדיקת (ג) קבועה; זהות

את השלילה דרך על משקף 'האחר' בו באופן מנוגד, באופן נוצרות האלה שהבניות ההנחה מתוך 'האחר' ושל ההגמוני
ההגמון.

בתיאטרון. לאחרים* הגמוניים סובייקטים ייצוגי למחקר מושגית מסגרת משמשת הפוסטקולוניאלית הפרספקטיבה

הלאומיים; הנרטיבים בניית בתהליך היאחרים' הדחקת ההדחקה, מעשה בדיקת דרך כוח יחסי קוראת זו פרספקטיבה

בתוכו כולל הלאומיות של האוניברסלי שהדגם מהעובדה הנובעת הלאומי השיח של האמביוולנטיות את קוראת

במקום :(2002 חבר (שנהב והדחקה כוח הפעלת מחייב זה עם זה שיישובם פרטיקולריים מרכיבים של בריקולאז'

כי מדגישים וחבר שנהב הלאומיות, אזרחי את ואחיד שווה באורח אליו המכפיף אוניברסלי כתוצר הלאומיות הצגת

והצדקתה תוקפה על שמערערים הטרוגניות ונוכחויות מהלכים הלאומיות בתוך לזהות מציע הפוסטוקולוניאלי המבט

השברים, אחר מתחקה אלא הלאומיות, של הטלאולוגיה את מראש מניח אינו הפוסטקולוניאלי המבט האוניברסלית.

מדגימים: וחבר שנהב הלאומי. שבפרוייקט ההתאמות ואי הסדקים

בתוך למעשה הציונית האידיאולוגיה עוצבה ערב, ארצות ליהודי בית שסיפקה כמי מוצגת הציונות בעוד
תבניות במסגרת עולמה. מתפיסת כחלק אוריינטליסטיות תבניות ונשאה קלאסי אוריינטליסטי הקשר

הקולקטיב מן נפרד בלתי כחלק המזרחים את לראות אמנם המבקשת התודעה מיוצרת אלה, אוריינטליםטיות
(שם,13). אירופה של כיאחר" אותם מגדירה גם בובזמן אבל הלאומי,
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הבנייה ביניהם: הישראלית, החברה של שונים בהיבטים ארוגים הקולוניאליים העקרונות כי מדגישים וחבר שהנב

מגדריים יחסים של התרבותי הארגון ביניהן; הקשר המקומיות, האליטות של המבנה במרחב; תושבים של והפיזור

בישראל החברה של והספרותיות הלשוניות וההיררכיות הזיבור אופני והלאומיות; הזת של הפענוח אופני ומיניים;

(שם,9).

בין קושר (2001) חבר חנן פוקו. של הגניאולוגית ההמשגה את 'תאמץ' זה בחיבור הפוסטקולוניאלית הפרספקטיבה

החקירה על חבר כותב כך הלאומי.8 הסיפר של ביקורתית קריאה זו קריאה ורואה הלאומי לסיפר גיניאולוגית קריאה

הגיניאולוגית:

פרידריך של במונחיהם לדבר, מאפשרת היא יהודי, קיום של  היסטוריות אפילו או  היסטוריה על במקום
טלאולוגי כסיפור העבר ייצוג את מראש מניחה שאינה העבר של גניאולוגיה על פוקו, של ובעקבותיו ניטשה

e(25 ,2001 ברציפות.(חבר, המתקיימת קבועה זהות בעל קולקטיב של תכליתי

בתיאטרון הלאומי הסיפור אישור של ואלטרנטיבית ביקורתית כקריאה גיניאולוגית לקריאה אתייחס הנוכחי במחקר

הגניאולוגית המתודה עליהן. שואלת אלא הלאומיות היסוד הנחות את מראש מקבלת אינה זו קריאה הישראלי.

'הקהילה את בשרטטו למשל, להציג, התיאטרון מנסה אותו הקוהרנטי הלאומי הנארטיב את לשבור מסייעת
חושפים מעלליה ועיקר באירופה שמוצאה הירואית בקהילה היסטוריוגרפיים באמצעים בתיאטרון המדומיינת'

כפי אתנייםמעמדיים, מקונפליקטים חפה עלילה היהודית, המדינה והקמת האירופית ההיסטוריה עם גורל שותפות

את שמלוות ההדחקות את לבדוק מאפשרת המתודה ועוד. 9פר משפחתי; ה53ורזיים;סיפור כמו במחזות הדבר שבולט

שפעולתו פולקלור דרך ושרטוטו והדתיים המזרחים של עברם הדחקת למשל, כמו הלאומי, הנארטיב סיפור ניסיון

השיח שפת את למפות מסייעת הארכיאולוגית המתודה ההיסטוריוגרפי. התהליך מן והדרה העבר מחיקת בעצם היא

הלאומי השיח את התיאטרון מאשר כך  זה בשדה מכונן אתר משמש התיאטרון שיח בו האופן ואת הלאומירשמי

היגדים עם התיאטרון שיח של היגדים להקביל מאפשרת השיח לשדה זו התייחסות כאמור, תחתיו. חותר ואינו רשמי

וכדומה. עיתונות שונות, אקדמיות דיסיפלינות מדינאים, השיח: שדה עלידי המופקים

כיאחרים' והדתיים המזרחים ייצוג 'אריגת' אופן על אור משליכים הפוסטקולוניאלית המחשבה של אלה היבטים

מגדריות, מרחביות, פרקטיקות למשל כמו זהות יוצרות וקטגוריות בינאריות פרקטיקות באמצעות בתיאטרון

של במחקריהם אסתייע בתיאטרון הזהות יוצרת הקטגוריות חקר לצורך במחזות. ואינטרפלטיביות היסטוריוגרפיות

קמפ ;1991 וארן (גורביץ מרחבית קטגוריה זהויות: להגדרת משמשות הבאות קטגוריות כיצד שהראו תרבות חוקרי

Rogoff2000;Gilman 1993; ;1994 ביאל ;1994,1997 (בויארין ומגדרית (Rogoff2000 ;2000,2001

)2003 דותן ;2003 (אלתוסר זהות כמגדירת ואינטרפלציה (1997 (שפירא היסטוריוגרפית .(Butler 1990

שרטוט ארוג כיצד היטב מדגימה (Said 1993 ;2000 (סעיד סעיד אדוארד הפוםטקולוניאליסט של תפיסתו

.(2000) אוחנה דוד מציין בנמצא, כזאת אמת אין שהרי המסכה, מאחורי האמת את חושפת אינה גניאולוגיה 8

ומטרתן. השפעתן כיעורו, "יופיין, המסכות, את ללמוד הגנאולוגיה ומטרת מסכות, של עולם הוא העולם
מאפשרת השולט הסדר של המסכות הסרת והשונות, ההבדלים איההמשכיות, השבירה. את חושפת הגניאולוגיה

>שם,326). חדשות" התחלות ליצור לגניאולוגיה
ניתוק להווה, העבר מן שמוביל קוהרנטי התפתחות סיפור שבירת הגיניאולוג: של תפקודיו את חבר מציין עוד s

[...]'' לגיטימציה: לו ולהעניק ההווה את להצדיק כדי בעבר משימוש הימנעות להווה; העבר של ישיר חיבור
הסיפורים את מבליט האירועים, של בייחודיות מחרם הטלאולוגי, בסיפור חגיניאולוג מפקפק לכן,

המוצא נקודת [...] והרצוף. השליט הסיפור של סמכותו על שמערערים והקיסועים החריגות את האלטרנטיביים,
אין ולעולם כוחנית שרירותית, החלטה של תוצר הם האירועים, השתלשלות של המקור שההתחלה, היא, שלו,
המדומיינת' 'הקהילה של המכונן הנארטיב של גיניאולוגית קריאה לפיכך, ובלעדית. יחידה אפשרות בגדר היא
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וביצירות מחקריים בכתבים ותושביו, האוריינט של אירוטיזציה עם 'מסתורית', גיאוגרפית כטריטוריה האוריינט

האוריינט. אודות ספרות

הפרטיקולריים המרכיבים את הלאום של ההדחקה אופני על המצביעה הפוםטקולוניאלית הפרספקטיבה על בהסתמכי

של אתר כאל המזרחית הזהות אל (2002) ומוצפיהלר שנהב חבר, של התייחסותם על ובהסתמך ומזרחיים) (דתיים

הארוגות זהות הבניות שתי במקביל זה חיבור לאורך אבדוק ,A(essenitalist) מהותנית הוויה כאל ולא זהות כינון

1977 לפני הציוני האתוס את המכונן הציוני הסובייקט של זהותו הבניית את אבדוק בינאריות: זהות קטיגוריות סביב

כ'חורגים' מימונם תוך והדתיים המזרחים ייצוג אופן את אבדוק ובמקביל  זו שנה לאחר המדומיינת* היקהילה ואת
כי ההנחה על מתבססת זו כפולה בדיקה זה. הגמוני סובייקט של וכניגודו הלאומיתציוניתחילונית הזהות מעקרונות

על מתבססת והיא הינכונה' הזהות על שמאיימת זו ה'אחרת', הזהות ייצוגי לצד בתיאטרון נכתבו הינכונה' הזהות עקבות

החמישים בשנות המזרחית האישה של ייצוגיה בחינת לדוגמה, בהמשך. שאדגים כפי מערבית, הבינארית החשיבה

בחינת ללא להיעשות יכולה אינה קיץ, חגיגת הכבשה; מורא; המדרגות; קזב??;רחוב במחזות בתיאטרון שבעים
 סיומקה לי קרא הלל; בית כגרת; פגרת בשלות; הלן* הוא במחזות או אלה במחזות הציונית האישה של ייצוגיה

הניגוד. דרך על המזרחית מגדירה אותה ציונית אישה

הסובייקט של ייצוגו באופני שווה במידה עוסקת (לוגוצנטריות,מגדר,מרחב) זה בחיבור הבינאריות הקטגוריות חשיפת

בחיבורי שתנקט זו חשיפה השני. הקוטב של גיבורו 'האחר' ואת הבינארית,™ במשוואה אחד קוטב של גיבורו ההגמוני,

פרוייקט את מרחיבה מוריסון .(1997[1992]) מוריסון טוני אודותיו שכותבת כפי הגזעי', ביסובייקט גם מתמקדת

הוא שלי "המפעל מדבריה: מצטטים (2002) וחבר שנהב הפוטנציאליים. קהליו את גם כך ובתוך הגזע של המחקר

המתארים אל והמדומיין המתואר מן הגזעי; הסובייקט אל הגזעי האובייקט מן הביקורת של מבטה את להפנות מאמץ

וחבר: שנהב מסכמים כך וחבר,17). שנהב אצל (מוריםון, השרות" מקבל אל המשרת מן והמדמיינים;

את להתיק אפשר וטבעית, מאליה מובנת כקטגוריה מונח כשהלובן הנחות', בישחור במחקר להתרכז במקום
והדחקות, פנימיות סתירות בתוכה שכוללת תרבותית קונסטרוקציה באל הילוכן' אל המבט נקודת

יש שבה בסביבה רק אפשרית הלובן המצאת הכל, אחרי סמכותי. pof עצמה את לכונן לה המאפשרות
(שם,17)3 נגישה 'שחורות'

כי מציין עוז ההגמוני. הסובייקט של ייצוגו בחשיפת הצורך את מדגישים (1999) עוז אברהם של הבאים דבריו

והתנהגותן: היגדיהן הדמויות, עיצוב באמצעות השלטת האידיאולוגיה את משכפל המשמר' 'התיאטרון

ההשוואה מתוך הרשמית האידיאולוגיה מתגלה [...] קהלו הם שלו התווך שאמצעי התיאטרוני, באירוע
הדרמטית. בעלילה הדמויות של הייחודית התנהגותן לבין נורמטיביים התנהגותיים עקרונות בין הנוצרת

של אחרת או זו במידה מבקש, המשמר והתיאטרון הקטבים, שני בין הפער את מדגיש הדרמטי הקונפליקט
המקובלות. ההתנהגותיות הנורמות של הפוליטי יתרונן או קביעותם, הכרחיותן, את לאשרר אירוני, תחכום
של מטעמה הצופים לקהל המשוגרת האידיאולוגיה להפצת שרת כלי המשמר התיאטרוני האירוע הופך בכך

תעמולה מכשיר דעת, מבלי או מדעת משמשות והדמויות הייצור, באמצעי והמחזיקה השלטת ההגמוניה
(שם,120). המשמר המסר את לקהל המנחיל מוסרי דגם או דידקטי

לא היברידי, לסיפור דווקא לגיטימציה מעניקה היא זאת בנזקום ואחיד. עיקבי רצוף, כנארטיב אותו מניחה אינה
.(25,0m [Bhabha 1994:1571601) סתירות ועמוס קרוע רציף,

והמאפיינים הנרכשות התכונות את להציג שמעוניינת מהוחנית בהנמקה לתמוך ברורה נטייה יש להגמוניה A
(נווה,53,1999). במולדות וקבוצות אנשים של

איכויות שמשייכת המהותנית התפיסה שלילת גם מתבססת ההגמוניה קונסטרוקצית את לקרוא הצורך "
(Butler 1991) באטלר גרדית בעקבות הולכת ל'אחרים' במקביל ההמוניה קריאת שונות. לזהויות 'טבעיות'

תרבותיות. פרקטיקות מתוך מתמיד באופן מוגדרים והאחר הסובייקט כי שגורסת
היסודות את ה'לובף מעטה בתוככי לחשוף ינסה באמת החתרני חמהלר כי מציין (2002) ק.באבא חומי a
(שם,284( סמכות" של ומעורערת יציבה לא צורה  שהוא למה אותו ההופכים אלה " בזה, זה הנאבקים
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הבינטקסטואלית המתודה את וחיובם הדקונסטרוקטיביסטים כליה הפוסטסטרוקטורליסטית*: הגישה .1.1.4

הגישה באמצעות והלאומיים התיאטרוניים הנרטיבים של ההבניות את תפרק בה שאנקוט המתודה

התמקדות (1) הבאים: בעיקרים שיעסוק טקסטואלי בניתוח שיסייעו הדקונמטרוקטיביימ וכליה הפוסטסטרוקטורלית

טקסטים בין המשווה בינטקסטואליות הגישה (2) המבנה; משמעות הונחת תוך התיאטרוני הטקסט של בישוליים'

לאומי שיח קולנוע, אלקטרונית, (מדיה שונים מתחומים טקסטים בין סדירויות ומחפשת 'האמת' את ודוחה שונים

הייצוג מבני לחשוף תסייע הדקונסטרוקטיבית המתודה (3) טרנסדנטית; אמת של ההיגיון דחיית תוך ספרות) רשמי,

עושים אלה בינאריים מבנים הנחות. בקוטב 'האחר' ואת העדיף בצד ההגמון את המציגים הבינארייםהיררכיים

רדוקציה הישראלית. בחברה אלה ל'אחרים' הקשורים חברתיים וקונפליקטים סוגיות וייצוגי 'אחרים' לייצוגי רדוקציה

(חרדים) הציונית המדינה הכחדת תוך הלכה מדינת לכונן החותרים כמשיחיים צדדי חד באופן החרדים את מציגה זו

התבניות הרדוקציוניזם, ל'חטא' בנוסף (דתייםלאומיים). אפוקליפטי חזון בעלי כפשיסטים הדתילאומי הימין את או

בהמשך. זאת כל שאבהיר כפי היברידיות, ודוחות זהויות מקבעות הבינאריות

לקריאה בניגוד הדקונסטרוקציה. של הניתוח כלי את המפעילה קריאה  'מפרקת' קריאה תהיה ההצגות קריאת
דוחה זו מפרקת קריאה לומר'. 'רוצה שטקסט מה של וההבנה הלכידות מירב את לטקסט להקנות המבקשת הפרשנית,

הפורמליסטים הניתוח מחפש אותם לטקסט, חיצונית מרכזית ו'אמת' משמעות או בטקסט משמעות של היררארכיה

 'מאחדת' משמעות חיפשה קונבנציונלית ביקורת כי כותבת (Spivak 1976) צ'קרוורטיםפיבק גיאטרי

לקריאה עצמם לפתוח צריכים ממליצה, היא וביקורת, ספרות מאחדת. לא משמעות מחפשת דקונסטרוקציה

את לפרק היא המשימה אמת. מגלה אינה שספרות כפי ספרות, של 'אמת' מגלה שאינה ביקורת דקונםטרוקציה,

על נעשה פירוקם אחרת. בדרך מחדש לכותבם אלא לדחותם כדי לא ביצירה שפועלים והרטורים המטפיסיים המבנים

.Q כבריקואלז' אלא לאמת, הדרך את שינעל טרנםדנטי כמפתח לא במסמן שימוש ידי

בתוכו כולל ייצוג מעשה כל הפירוש. למעשה סוף אין אחרונה, משמעות אין הפוסטםטרוקטורליםטית התפיסה עלפי

שהיה באמת, שם' 'שקיים דברמה אותו של פירוש הוא המיוצג כי מדגיש אופיר עדי מחדש. פירוש ומזמין פירוש

שיתקיים: ראוי או צפוי או קיים,

כל שבה ייצוגים, בשרשרת מומנט אלא איננה הייצוג, המעשה של וסיומו כתכליתו הנדמית הייצוג, קליטת
המאפשרים השיח מוסדות של קיומם טעם היא הזו השרירות בהכרח. שרירותיים סיום או התחלה של נקודה
את משעים כאשר ורק המתנהל, הפרשני המעשה של מתוכו אימננטי באופן רק נתפסת והיא הפרשנות, את
הפתיחה נקודת את הפרשנית לפעילות מספקים השיח מוסדות אותו. המקיימים המוסדות של התוקף יומרות

(פואמות, תרבותיות תופעות ולהבין להסביר שרוצה הרוח מדעי בתחום תנועה היא ססרוקטסטורקטורליזם 9
הורבלית הש9ה הוא שלה שהמודל משמעותי תשתית מערבת של כביטוי מודרניות) לפרסומות ועד מיתוסים

מהפורמליסטים הרוסים, לפורמליסטים ועד מסוסיר זה קו לשרטט אפשר דהסוסר. פרדינד של זו במיוחד עצמה,
לוי של הסטורקטוראליסטית לאנתרופולוגיה ומשם הפראגי הליגוויסטי לחוג יעקובסון) רומן (דרך הרוסים
של במונחים אנושית פעילות של המחקר השישים. שנות של בפרים החדשה הביקורת של והעלייה שטראוס
במובן כי ומדגישה סמיולוגי סטרוקטורליזם או כסמיוטיקה (Spivak 1977) ספיבק גיאטרי מכנה וסימן מבנה
של ההתחלה את לראות נהוג הצר, במובן ואפלטון. אריסטו מימי עוד אתנו היה תמיד סטרוקטורליזם מסויים

הרוםים.(שם) הפורמליסטים עם המודרני סטורקטורליזם
תוצאה היא לכידה משמעות של יצירתה כי מניחה המפרקת הקריאה כי מציינים (1994) אופיר ועדי חבר חנן 1
עודפי אחרי התחקות היא המפרקת הקריאה מטרת בטקסט. וחשברים המתחים והעלמת הסימון עודפי סילוק של
שאיפשרה הפרשנית העבודה וחשיפת יוצרים שהם החדשות הקריאה אפשרויות ואחרי בטקסט והמתחים הסימון

וחבר,146,1994). (אופיר המלכודת המשמעות יצירת את
דרידה. של לספרו במבוא ספיבק 0

Jaques, Derirda. 1976, OfGramatology. Trans. G.Chakravoity Spivak. Johns Hopdins Universiyt
Perss.p.ixxv.
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תוך תמיד ובמעט [...] שלה ההתקדמות תמרורי את לה מעניקים הם והאתנחתא; מחדש ההתחלה והסיום,
(שם,158). הצף' יהמסמן של לשליטה ניתנת הבלתי תנועתו את הניתן ככל ולרסן המסומן את לקבע מאמץ

לקבע שאפשר סופית, אחת, משמעות אין אחר) מייצג מדיום (או טקסט לשום  המסומן את לקבע אפשר אי

חדש.* פרשני באקט לחלץ יהיה צריך משמעותו את שגם חדש, בפירוש מחדש אותה לייצג רק אפשר במסמרות;

ובשיטתה הפוסטםטרוקטרליסטית בתפיסה מצויה לומר' 'רוצה שטקסט מה של וההבנה ללכידות ה'התנגדות'

שבו האופן על מדבר סימן"5 "מבנה, דרידה זיאק של מאמרו להלן. שאבהיר כפי הדקונסטרוקטיבית

על שהתבסס קלאסי סטרוקטורליזם לסטורקטורליזם. עצמה שהנגידה כתנועה עצמו ביסס פוםטסטוקטורליזם

הביטויים את שמבליט מנגנון זיהוי עלידי תרבות תופעות של מדעי' 'הסבר להשיג קיווה סוסריאנית, לינגוויםטיקה

ניסתה לוישטראוס של הסטורקטורליסטית האנתרופולוגיה תרבותית. הפקה של צורה כל של האינוספיים גילויים

או 'מרכזי בטוחה, קרקע על מתבססות שהן רומזות האלה האנליזות כל דרידה, לדברי אך, למיתוסים זאת לעשות
ומבטיח שנחקר למנגנון מחוץ מצויים אלה כל מבנהו שפוענח לאחר הטקסט מצביע עליה 'אמת' טרנסדנטלי', 'מסומן

פילוסופית. פיקציה זאת כזאת, בטוחה קרקע אין דרידה לדברי אך הבנתו. את

שואפת 'לוגוצנטרית' מערבית פילוסופיה כי גורסת ,(,Eagleton131) איגלטון כותב הפוםטסטרוקטורליזם החשיבה

מתכוונים, הסימנים כל שאליו מעורערת בלתי משמעות היא זו חיצונית 'אמת' האחרים. לכל משמעות שיתן לסימן

הן שממנו המקור האחרות, כל של כמקור נראות כאלה משמעויות לעתים עליו. ומצביעים משקפים סביבו סובבים

המשמעויות. שאר כל צועדות שלקראתה כמטרה אלא כמקור לא נראים כאלה משמעויות אחרים במקרים זורמות,

מניחה כזאת חשיבה מטרה, או לטלוס שלהם האוריינטציה של במונחים והיסטוריה שפה המניחה 'טלאולוגית' חשיבה

) האולטימטיבית. המטרה לאור ביניהם בחלש שולט שהחזק סדר יצירת משמעויות. של היררכיה מראש

\(,Eagleton131

בינאריותמודרניםטיות זהות קטגוריות פירוק .1.1.4.1

מרחב) (מגדר זהות שיוצרות הבינאריות הקטגוריות את גם ולפרק לחקור תאפשר הדקונסטרוקטיבית המתודה כאמור,
מבנה ניתוח על הממליצה הסטורקטורלית המתודה זניחת תוך הדרמטי הטקסט בשולי להתמקד תאפשר ומאידך

הבינטקםטואלית. המתודה לאימוץ אותי תוביל זו זניחה הטקסט. של 'אמת' אחר וחיפוש

הציונילאומיליברלי, השיח שדה את שמאשר כשיח שמתקיים בתיאטרון ודתיים, מזרחים של ייצוגם בחינת

התיאטרון שימש שבאמצעותן השוני, מגדירות כלומר, הזהות, יוצרות בינאריות פרקטיקות של הבנתן את מאפשרת

פרקטיקות .(1991,2001 (שוחט מובהקות ארופוצנטריות נטיות בעל בבסיסו שהיה הרשמי השיח של 'מגשים' כאתר

הסובייקט בין שמבדילות ואינטרפלטיביות היסטוריוגפיות מגדריות, מרחביות, לוגוצנטריותי פרקטיקות הן אלה

להלן. שאפרט כפי ליאחר',

אפשר אי אחד. למייצג או בודד ייצג לאקט בלעדית השייכת משמעות גם אין אין; אחרונה משמעות רק ןלא *
זה, על זה מורים לזה, זה המתייחסים סימנים או ייצוגים של שלם ממשתק ומסומן סימן ומשמעות, ייצוג לבודד

. לאינסוף מזה, זה מתבדלים
? Jacques Deridda, "Stucture,sign and play in the discourseof the human sciences", in: Modern
Cirticism and Theory. (eds) David Lodge with Negel Wood, 2000, pp.89103
ראשוני עיקרון להכחישם, שאין יסודות בסיס על שנשען חשיבה מנגנון כל כ'מטפיסי' מכנה (2000) דרידה p't A

משמעויות. של שלמה היררכיה נבנית ושעליו להדיחו אפשר שאי בסיס או
מסביר המערבית, הפילוסופיה המילה. הלוגוס, הם ואחרונים הראשונים שהדברים האמונה היא לוגוצנרסיזם "*■

אולטימטיבית, ב'מילה' לאמונה מחוייבת 'לוגצנסרית', מםויים במובן היתה ,(Eagleton 1983) טאיגלטון
משמעות שיתן לסימן שאפה היא וחוויה. שפה םוזשבותינו, לכל כבסיס שתתפקד מציאות או אמת מהות, נוכחות,
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) בינאריות אופוזיציות לתוך טקסט ל'פסללגלף' שואף מטורקטורליזם כי מדגיש (Eagleton 1983) ט.איגלטון

קטגוריות יצירת עלידי השאר, בין בשפה פועל כוח כוח. של מדיום היא שפה טבע/תרבות). אור/חושך, גבוה/נמוך,

קיום אופני יוצר המציאות את המעצב המשמעות מערך וצידוק. להשתייכות תנאים ויוצרות העולם את המחלקות

הרי לקבוצה, להשתייכות מדינה בקנה גם מתפקדת קטגוריה שכל מאחר אחרים. ודוחה רצויים או בטבעיים מסוימים

חברתי כוח של אפקטים יוצרת שונות שיח במסגרות הקטגוריה הפעלת היררכי. ודירוג ערכי שיפוט בה מובלע שתמיד

הקשורים שונים משמעות רובדי כי אטען קיום. אופני מגוון בתוך ערכית והיררכיה סדר יוצרת מהיותה הנובעים
כל ומרחב. מגדר למשל, כמו כאלה זהות יוצרות בינאריות קטגוריות עלפי בנויים בתיאטרון הגמון/אחר לייצוגי

האלה הקטגוריות את מפותח. המזרחי/דתילא והשלילי הציוניחיובימתקדם הקוטב קטבים, שני מכילה כזו קטגוריה

המהותיות ההגדרות והנצחת כנן על הקטגוריות השארת מפני מזהירה (Butler 1999) באטלר ג'ודית לפרק. יש

'טבעיות*.

שני לה אשר האופוזיציה של הפרדיגמה שולטת שבבסיסו מסדר, קוגניטיבי עיקרון הוא הבינארית המחשבה עיקרון
ערכו את המפחיתה היררכיה הבינארי העיקרון מבליע אופוזיציה בכל ואקסקלוסיביים. מנוגדים סימטריים, מרכיבים,

את לבדוק תסייע בינאריות קטגוריות לפרק הממליצה הדקונסטורקציה של שיטתה (Derirda 1976) אחד אגף של

'מפותח/מתפתח', מודרני' 'מודרני/לא זה מול זה המציבות בינאריות קטגוריות עלידי כמובנה הלאומי הטקסט

מבנה באמצעותה הבינארית השיטה את לבדוק אוכל המפרקת המתודה בעקבות לכך, בדומה 'ליברלי/פשיסטי'.

זהות. המגדירות בינאריות, פרקטיקות התיאטרון

ביותר המסוכנת הצורה וכנתון. כטבעי אנושיות של כלשהו מימד של בתיוג באטלר ג'ודית נלחמת ספריה בל לאורך

קבלת הוא המרכזי התיאורטי ה'חטא' והטבעי. הנתון האמת, של התווית מאחורי מסתתר הוא כאשר היא כוח של

הכוח הופך זה באופן שלהן. וההיסטורי החברתי המימד נטרול כלומר, כטבעיות, והצגתן כוח של מסוימות צורות

המקנה אמת של פנימי גרעין או אותנטית זהות איזושהי המניחה תיאוריה או פוליטיקה כל לגורל. ולפיכך, לטבע,

אנושי פוטנציאל של עשיר מגוון קיבוץ הוא שלו שהאפקט כוח, בהפעלת חלק לוקחת לזהויות, וברורה אחת משמעות

הקבוצתית או האישית בזהות לראות אין עלכן כזו. בהכפפה שיש האלימות את לחשוף מבלי סגורות קטגוריות תחת

.(2002 (רוזמרין פוליטי. לשינוי כלי אלא לאמת, סימן

של לפועל הוצאה היא  תרבות ביקורת של החנית חוד שהיא  הפילוסופית הכתיבה של המרכזית הפוליטית המטרה

ובזהות בטקסטים וקריאות מדויקות לא חזרות של הפעלה באמצעות זאת כל הסדר; לערעור מתמדת אפשרות אותה

משתמשות הן בהן בקטגוריות לכאורה, אחידות, יוצרים אלו טקסטים בו האופן את החושפת יותר, מורכבות תרבותיות

קטגוריות מייצרים חשובים טקסטים בהם האופנים את חושפות אלו קריאות אחרות. מחשבה אופוזיציות ומעלימות

שבמחיקת הכוחני האקט ואת מנומק הבלתי את להסתיר בכדי ואוניברסליות, (given) ניתנות טבע, של

(17 בטלר על האחר.(רוזמרין

או משנות לעתים במקום, עצמם לשמר כדי אלה, אופוזיציות כיצד להראות מנסה זאת, לעומת דקונםטרוקציה

אופייני קריאה הרגל אותם. ו'יתקפו' יחזרו שאולי מסויימים פרטים הטקסט לשולי לסלק זקוקות או עצמן, ממוטטות

('המסומן מצביעים הסימנים כל שכלפיהם מעורערת בלתי משמעות ולעגן  הטרנסזנטי' 'הסימן , האחרים לכל
.(ibid,13l) וכר. אלוהים, חומר, מהות, הרעיון, להיות יכול כזה מסומן הטרנסצנדנטי').
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דרך אותו ולחקור רגילה, אלוזיה או אימאז' חוזר, מונח הערה, ביצירה, פריפריאלי חלק לחקור הוא דרידה של

המלאכה והזזה. החזרה היא דרידה של השיטה כשלמות. בטקסט ששלטו האופוזיציות את לפרק מאיים הדבר בו האופן

את להחליף הטקסט, של השוליים את לאתר צריך  המטפיזיקה של הבינאריות האופוזיציות ביניטרול' מסתכמת אינה

.(Spivak, 1976,lxxvii) ממקומה להזיזה כדי המצוייה, ההיררכיה
הםטורקטורליזם. על האהודות הבינאריות מהאופוזיציות חלק הם עליונה ומשמעות טלוס של ראשוניים עקרונות

המתודה אחרות, במלים בטקסט. המתחים אחר שמתחקה מפרקת קריאה היא הטקסט של ההדחקה קריאת פעולת

הפרשנים שיח של הרחב והטקסט (המחזה) הדרמטי הטקסט של בשוליים התמקדות מאפשרת הדקונסטוקטיבימטית
בינטקסטואלית מתודה מאפשרת הדקונסרוקטיביסטית ההנחה המבנה. של משמעותו הזנחת תוך ופרשנות) (ביקורת

טקסטים למשל כמו שונים מתחומים טקסטים בין םדירויות ומחפשת הטרנסדנטיות האמת את שדוחה קונטקסטואלית

דיסיפלינות דוברי של היגדים לעומת במחזות היגדים לאומייםרשמיים; דוברים של והטקסטים השית דוברי של

'האחרים'. אודות שנאמרו היסטוריה) (סוציולוגיה, שונות

הדקונסטרוקטיביסטים הכלים זהויות. בייצורי למדי קרובים למושגים הופכים אטען, כך ורדוקציוניזם, בינאריזם

מתואר מחד קוטבי: באופן מרחב תיאור לדוגמה, כמו הזהות, מכוגנות הקטגוריות של הבינאריים המבנים את יחשפו

סגור בחלל כ'לאמודרני' המזרחי מתואר ומאידך מערבימתקדם, מרחב עיצוב דרך ומתקדם, מודרני כ'מפותח' ההגמון

היסטורי בזמן שנטועה ארופוצרנטרית מדומיינת קהילה של עבר מייצר היסטוריוגרפי בינאריזם וכושל. פריפריאלי

ייצוגם אופן להיסטוריה. מחוץ 'קפוא' מעגלי בזמן 'האחר' של הפולקלור קהילת מעוצבת זאת ולעומת הקידמה, של

וחד צדדי חד באופן הבינאריים הקטבים באמצעות מוצגים 1977 לאחר והדתילאומי) (המזרחי והימין והחרדים של

מסתמך חרדים של ייצוגם מורכבים. ומאפיינים מגוונים מתעלם אטען, כך זו ייצוג המדומיינת, לקהילה כיהפרעה' גוני

;1977 (ווילר הציוניתדמוקרטית למדינה מוחשית סבנה הלכה מדינת לכונן בכוונה שרואה הליברליאקדמי השיח על

כהוויה הגלותית ההוויה את וחיובם מדיניות שאיפות החרדים של בדחייתם שדן השיח את מהדהד ואינו (1998 דן

'האחרים'. את זה באופן בייצגה לרדוקציוניסטית התיאטרון גישת את הופך זה ייצוג .(1997 (רביצקי עדיפה

קוהרנטיים. סובייקטים וישרטטו נוספים גוונים שיראו אחרים ודמויות תכנים של מיזוג ליצור משביל אינו התיאטרון

הבינארית החשיבה יברידיות. תה זהויו דוחה שבסופה זו, רדוקציונית חדצדדיות להראות מבקש הנוכחי מחקרי

'האחרים': את המאפיינות היברידיות זהויות וביה מניה דוחה ,(1999) נווה חנה אומרת זהויות של דדוקציות שעושה
מובחנת זהות של הערך את מייקרת המערבית, התרבות את המאפיינת בינאריות, בתבניות שהחשיבה כיוון

להתפתחות כמודל אותה מציבה ואף ונפרד, נבדל סובייקט ותחושת ברורים מיתאר קווי בעלת היטב,
מייצרת שהיא ספק אין אך הטוב הסדר על מאיימת היברידית זהות בי להבין נקל נאותה, אישיותית

(שם,93). אנושיים. וזהויות קולות של למגוון הומאנית אקומודציה

את השאר בין מאפשרת 'האמת' וחיפוש היצירה מבנה ניתוח על הממליצה הםטרוקטורליםטית המתודה זניחת כאמור,
הבינטקםטואלית. המתודה אימוץ

י4 הבינטקסטואלית המתודה .1.1.4.2

שונים טקסטים של הפנימית באריגה שעוסקת היאינטרטקםטואליות', לשיטה ההצדקה נובעת דרידה של מהגותו

חיצונית'. 'אמת או פנימיים' 'יחסים או 'השפעה' על לחשוב שמסרבת הביקורת בפעולת (קורים)

כל את המכסה ביותר, רחבה חלות בעל מושג /7/7Intertextualiiy) ביןטקסטואליות/אינטרסקססואליות *

זמני ו/או קחם קורפוס עם למשל) כותרת,  טקסס יחידת (או נתון טקסט שמקיים מהיחסים הנובעות התופעות
.(1985 קיץ (34) 2 הס9רוח, 'ביןטקסטואליות", בןפלרת, מיוה טקסטים של
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"אוריינטליזם" בספרו שהדגים (Said 1978) סעיד אדוארד של מחקרו הוא במחקר אינטרטקסטואלי ליישום דוגמה

ביניהם קיימו וכיו"ב, ביולוגיה היסטוריה, לקסיקוגרפיה, פילולוגיה, ספרות, כמו, השונים והמדע התרבות תחומי כיצד

ולהגדירם האוריינט של ייצוגיו את להבנות במטרה זאת וכל השני, של רעיונותיו את זה שהדהד בינטקםטואלי קשר

מדינית עליונות וליצור מנוגדות זהויות לכונן כוונה מתוך כלומר, ההשכלה, תקופת שלאחר המערבי לעולם כניגוד

האוריינט אודות השיח נבנה בך .(12,2000 (מעיד, האימפריאליסטית השליחות במסגרת המערב של תרבותית

נפלאה דוגמה באוריינטליזם יש כי מדגיש סעיד ה'נאור'. האימפריאלי הפרוייקט המשך את שאיפשר כוחני כשיח

בהיגדי הרואה מעיד של הפוקויאנית המתודה מן (שם,29). וטקסטואליות היסטוריה חברה, בין הגומלין לזיקת

ובאמצעותה הבינטקסטואלית שיטתו את אטול זה, את זה המהדהדים הדדיים יחסים כמקיימות השונות הדיסיפלינות

תפיסות הרשמית, המנהיגות דברי תקופתם: של שונים טקסטים מהדהדים התיאטרוניים ההיגדים כיצד אבדוק

השיח השתקפות אופן את אראה בהמשך לדוגמה, קולנועיים. וטקסטים התקופה של והיסטוריות סוציולוגיות מחקריות

בלתי שבטיתמזרחית וחברה כפר שמתאר מחזה השישים, בשנות טורא כמו במחזה המודרניסטים והיגדיו הרשמי

ולאמודרניים. מפותחים

אינו האינטלקטואל או האמן כי הגישה את מאמצת שיח כשדה מתקיים התיאטרון שדה בי הגורסת שלי היסוד הנחת

גישת את אזנח עלכן .(113,1993 חינסקי, (אצל בלגיטימציה' 'מומחה מכנה: שגרמשי מה אלא תועמלן, או שוטר

האוטונומית'. 'האמנות

הפוליטית הנטייה את לאפיין שכדי טען בנימין .(1986) פוקו ומישל (Benjamin 1984) בנימין ולטר שהציעו כפי

ביחס נוקטת שהיא העמדה את ולא יחםיהייצור בתוך היצירה שתופסת העמדה את לזהות יש אמנות, יצירת של

מוצר הוא המחבר לבנימין: דומה דבר להגיד כדי המחבר' 'שם המונח את טבע פוקו מישל (,ibid298) אליהם

שבאמצעותו פונקציונלי עיקרון אלא הוא אין משמעויות, של אינוםופי כמקור להציגו שנוהגים אף שכן אידיאולוגי,

אמן של כתוצר התיאטרונית ליצירה אתייחס ופוקו בנימין דברי ברוח נתון.'1 בשדה יצירות ובוחרים מדירים מגבילים

לאומיליברלי) (תיאטרוני ידע משטר יש שלהם ומוסדיים חברתיים כוחות עלידי המעוצב חברתי סובייקט שהינו

מסגרת היא אף המשמשת הפוסטמודרנית הפרספקטיבה זה. שיח של מיוצריו אחד על נמנה גם אך היוצר כפוף שאליו
היצירה. את המסביר העיקרון היוצר של תפיסתו את דוחה זה למחקר מושגית

יצירות כאל לא אליהם התייחסות תוך הנחקרים המחזות של השונים הז'אנרים את אבדוק אלה יסוד הנחות בעקבות

על (המורוימ;ויבה ריאליזם כמו הספציפי בזיאנר שנעשה והישימוש' הרלוונטיות בדיקת תוך אלא עצמן, בפני בודדות

בדומה  שלהם ו'האחרים' לאומית ואידיאולוגיה סובייקט כינון לצורך לדוגמה, תהומ) מי (סבגיר; ונטורליזם הים)
אם  "למסמנים הקאנוניים השייקםפיריים המחזות הפכו בו האופן את הניוהיסטוריוציסטי המחקר חקר בו לאופן
ומטה דרמטיים topoi באמצעות עכשווים וחברתיים פוליטיים אידיאולוגיים, עניינים של המובהקים למגלמים לא

x (ליידן,תשנ"ט,331). דרמטיים"

r Michel Foucault, "What is an Author", in: The Foucault Reader, ed: Paul Rabinow, Harmondsworth,
Middlesex, 1986,P.108.
המתווך לתפקידם התייחסות תוך דאנרים באנליזת הסםון הערך אודות uro (Jameson 1983) ג'מסון 9רידריך x

.(ibid,106) חברתיים ומבנים לשיחים ביחס דיאכרונית ב3רס3קסיבה אינדבידואלי טקסט בדיקת שמאפשר
שאינו באופו הספרות, בתחומי בעיקר נלמדים דאנרים כי (Bakhtin 2000) באחטין צייו דומה באופן

תוך הזה הז'אנר את לתתקטגוריות ומיין היסטורית חקירה הנובלה את חקר זאת, לעומת באוזסיו קונטקססואלי.
אלה. תתקטגוריות של לגיבושו שהביאו לסיבות היסטוריתחברתית תייחסות
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הגמון/יאחר' וייצוגי הישראלי התיאמרוו של המודרניסטי השיח 1.2

של קבלתם את דהיינו, הקאבוני, הישראלי התיאטרוני השיח מסורת עיקרי את מבנה התיאטרון של השיח משטר

עליונותם האמנות, של האוטונומיה התיאטרוני השיח קיבל אחד מצד באסתטיקה: המודרניות של הגדולים הנרטיבים

המודרניות של הגדולים הנרטיבים את גם השיח קיבל שני ומצד וכיו"ב, השונות ביצירות אוניברסליים ערכים של

המסורת שייכות את להבטיח ובכך ולייצגם לאשרם התיאטרון, את המחייבת כללית עולם כתפיסת והנאורות

של הייצוג אופני את גם השאר, בין מכתיב זה מודרניסטי אימוץ היגבוהה'. האירופית לתרבות הישראלית התיאטרונית

'הגמון/יאחר'.

עקרונות את מגדירים התיאטרוני השיח דוברי (א) ערוצים: שלושה דרך פועלים התיאטרוני השיח של אלה פעולות

המודרניסטיתיאטרוני השיח מסורת קאנוניזציה. ותהליכי אסתטיים עקרונות הקובעת המודרניסטית האסתטיקה

רגשיים במבניים לגעת היצירה של ביכולתה תלוי כיגבוהה' יצירה של ערכה קביעת ימוד: הנחות שתי מניחה

המתאימים אוניברסליים אנושיים מסרים מכילה ה'קלאסיקה' כי הקובעת שנייה וקביעה (1992 (רוזיק 'אוניברסליים'

התפיסה את מהדהד הראשונים בעשורים המזרחים ייצוג (ב) ;.(1999 (בלום וזמן מקום בכל האדם לבני
הנוגד את ולדחות לקדמו שיש כעולם מדעיים הלוגיים הדימויים עולם את שהגדירה המודרניםטיתממסדיתרשמית

הציונות ראשי בדברי ביטוי לידי באה והיא וקדםלוגי לוגי קטבים: לשני העולם את המחלקת זו בינארית תפיסת לו.

משורטטת השבעים) שבות (לאחר המדומיינת' 'הקהילה (ג) (גלבלום,1948); שונים רוח ואנשי (1950 (בןגוריון

'זהות לשרטט שמנסה זו מהיסטוריוגרפיה 'האחרים' הדרת ובאמצעות עבר שמייצר היסטוריוגרפיה תהליך באמצעות

גם יוצרת המדומיינת הקהילה מחזות באמצעות בתיאטרון שנרשמת הקולקטיביתארופוצנטרית הזהות קולקטיבית'.

והענקת שלו 'אותנטיזציה' באמצעות שובות; מודרניסטיות פרקטיקות דרך זו לזהות שמנוגד מי של ההדחקה מנגנון את
'הזהות הבניית את ומשלים המנוגד כתהליך היאותנטיוציה' תהליך ספרזיי). (בוסתן 'אותנטיים' 'עממיים' מאפיינים

להיגד לטקסט המיעוט'; 'אותנטיזציית תהליך את המאפיין הפולקלורי ההיגד של מסוים במאפיין מעוגן הקולקטיבית'

של ייצוג משקף הטקסט אין  נמוכה' סמכות 'עמדת יש 'האחר' של ה'אותנטיות' את המציג הפולקלורי ולייצוג

של ונחיתותו היגבוהה' לתרבות כמנוגדת העממית המסורת את המודרניזם תפיסת עלפי זאת ראויים, וערכים סובייקט

קורא הקולקטיבית' ויהזהות ההיסטוריוגרפיה מן והדרתו 'האחר' של אותנטיזצייה לתהליך בנוסף הפולקלורי. ההיגד

הגלות לשכחת קידרש;ד!מץ;שבעה בהצגות בעיקר המודרניסטית הציונות את המאפיין הגלות' שלילת 'עיקרון

כיפרבויה'. אותה ומציגות

למען הנלחמת פרומתאית דמות מוצגת מחד מנוגדים: טיפוסים שני בתיאטרון מעוצבים המודרניסטית התפיסה עלפי

הפרומתאית והרוח הדמות של תשלילה מוצג ומאידך המורדים 10לל; בהצגות לראות שניתן כפי והנאורות הקידמה

(©ליישר). הקידמה רוח ואת אינדבידואליות השוללת נוקשה מסורתיות המסמל המסורתית היהודי של בדמותו

לאומיים מרחבים המחלקות המרחביתמודרניסטית החלוקה פרקטיקות את משעתקת בתיאטרון המרחבית התפיסה

את המסמל אוטופי כמרחב בתיאטרון מובנה השבעים שטת לאחר תלאביב כמו שמרחב כך ערכיהיררכי סדר עלפי

ההטרוטופיים. המנוגדים מהחללים מגיע זה אוטופי חלל על האיום ואילו הנאורה, הראשונה' 'ישראל
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הקדמה

עליונות המובהק: מאפיינו את ובעיקר המודרניסטית האסתטיקה כללי את ברובו אימץ הישראלי התיאטרון כאמור,

העוסקות והמודרנית הקלאסית הדרמה יצירות של קבלתן את התווה זה עיקרון היעממית', על היגבוהה' התרבות

משתקף שהדבר כפי הדרמטי בקאנון עדיף מקום להן והיקנה 'גבוהה' כאמנות אותן מיינו אוניברסליות, בסוגיות

הישראלי. התיאטרון של והקאנונית הרפרטוארית בבחירה בבהירות

כמו המודרנה של הנרטיבים את אישרו שלא וכאלה התיאטרוני למודרניזם כמנוגדות שנתפשו יצירות זאת, לעומת

בתכנים העוסקים תיאטרונים בתוך הציבורי לתיאטרון מחוץ דרכן את מצאו וכיו"ב אוניברסליים עקרונות
(ספרות הקאנון מזרחיים. בתכנים העוסק קדם" "בימת תיאטרון או יידיש תיאטרון למשל כמו פרטיקורלייםעדתיים

האנושי.* הטבע צורות את המעסיקים האוניברסליים העניינים את כביכול מייצג בכירה)6 דרמה או

אוניברסליתמערבית ערכים במערכת בתמיכה מאופיינים הגמוניות ציוניות ודמויות חברות של הערכים עולם

חרדים של ודמויות חברות של הערכים עולם ואילו חיצוניות, להשפעות שנוחה זו 'הפתוחה', החברה את המאפיינת

את ומגביל חיצוניות השפעות בפני סגור צר, מקומי, ערכים כעולם ומאפיינם הזה הערכי העולם את חסרים ומזרחים

הפרם. תנועת

הקלאסי בעולם נטועים בהצגות הציוניהגמוני הסובייקט את המאפיינים האוניברסליים הערכים מרכזיות שורשי

או מדעית פילוסופית, חקירה כל של המוקד את בו וראה והאוניברסלי', הכללי* ליאדם שסגד ארימטו) (אפלטון,

:(1999) גורביץ דוד זאת שמגדיר כפי המודרני, ולנטורליזם לריאליזם גם חילחלו אלה ערכים אמנותית.

שמבקשים החיים של האוניברסלי למסר האדם, של לכלליותו להיענות היתה אמורה השפה של כלליותה
הריאלים של הרבים הדגמים את גם מסבירה המימטיתקלאםית הייצוג תפיסת באמצעותה. מיוצגים להיות
יותר ו'מדעית' מופשטת הקצנה בבחינת שהיו גורקי) (זולא, הנטורליזם ושל סטנדל) בלזק (דיקנם, האירופי

(שם,190). קודמות ריאליסטיות נטיות של

את מבטיח המודרנייםאוניברסליםטיים, הציונות וערכי 'הנאורות' גחלת כשומר הציבורי התיאטרון של תפקידו

אסתטיות בנורמות לעסוק שמנסה הזוטרת לדרמה קורה שאינו דבר קאנונית, כדרמה מעמדו ואת המועדף מקומו

אחרות.

מוחלטים. ערכים בערכיה ורואה הנאורות את המשגיבה המודרניסטית הרוח את בדבריו מדגים (2000) אוחנה דוד

ואכן, ודת. מדע ושקר, אמת לרע, טוב בין שמבחין האור הבהירות, חיפוש בעיקרה היא הנאורות פילוסופיית לדבריו

אוניברסליים "ערכים הנאורות: תנועת של הפילוסופית הכוונה את שחושף הלשוני המקור הוא (enlighten) להאיר

מבטיח הנזרררנייםאוניברסליםםיים, הציונות וערכי 'הנאורות' גחלת כשומר הציבורי התיאטרון של rrpen s
בנורמות לעסוק שמנסה הזוטרת לדרמה קורה שאינו 7בד קאנתוית, כדרמה מעמדו ואת המועדף מקומו את

הקריטריונים של תוקפם על לערער הזוטרת הס3רות מבקשת לעתים כי מציין (1994) חבר חנן אחרות. אסתטיות
סובייקט של ייצור על ששוקדת זו הבכירה, הס9רות לעומת חלו9ית. אסתטיקה ומציעה השליטים האסתטיים

(שם,62). מתמדת שלילה בעמדת הזוטרת הס9רות ניצבת אוטונומית, מוסרית זהות בעל
המאה בראשית כי לקביעה בהתייחסה כשרירותית, (1999) נווה ח1ה בעיני נתפסת לאוניברסליזם הקריאה s
טוענת הגדרתה, מעצם זו חוויה .[1987 [מירון הצעיר היהודי הדור של שמרכזיה וזוויתו התלישות חוית היתה
היא התלישות שחווית נקבע כיצד אולם שואלת' נווה בנותנשים. של ולא בניםגברים של חוייה היא נווה,
הספרות כי: מדגיש (1994) חבר חנן (שם,87). 'מטעם" קביעה זוהי הדור? של הדומיננטית המרכזית חוויתו
האידיאולוגיה את ומנחילה השלטת לתרבות לגיטימציה מעניקה האוניברסליות, מושג על הנשענת הבכירה

(תבר,62,1994). השליט של האחנוצנטרית
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האתיקה את מקדמים התבונה עלפי וחיים החברתית האמנה כמדעיים. עצמם את שהציגו מפני מוחלטים, הם

n (שם,14). האנושות" של האוניברסליזציה את האדם, כלליות את משיגים ואלה הטבעיות, והזכויות היטבעית*

התיאטרוני השיח דוברי הגדרות אסתטי: מודרניזם .1.2.1

והמודרניות המודרניזם של הפעולה עקרונות את חושפת המודרניסטי לפרוייקט הישראלי התיאטרון מסורת קשירת

הקאנוניזציה, תהליכי האסתטיים, עקרונותיו שבאמצעות פוליטי, כוח לייצור משוכללים כמנגנונים זה שיח בשדה

הציונימודרני. לנרטיב התאמתו ואת השיח משטר את קובעים  והדגשה עדיפות שמקבלים ואידיאליים מהויות

משטר היגבוהה'. היצירה את ומסמלים כמרכזים אוניברסליים וערכים תמות של עליונותם את קובע זה שיח משטר

תואמות שאינן אסתטיות ותבניות האוניברסליים הערכים עם אחד בקנה עומדים שאינם ערכים כמובן דוחה זה שיח

אוניברסליים'.'1' 'ערכים משקפות שאינן אותו,

ראשית, יסוד: הנחות שתי מניחה קלאסיות ליצירות עדיפות שנותנת הישראלי בתיאטרון המודרניסטי השיח מסורת

מידה באיזה ובודקת הקלאסיקה לערכי התאמתן מידת עלפי יצירות זו מסורת ממיינת מובהקת, אריםטוטלית ברוח

קיימת כי מראש שמניחה קביעה ,0(1992 (רוזיק הצופה' תגובת 'תבנית את משקף הבדיוני העולם של העומק מבנה

הנחה בקאנון. להיכלל זוכות ואינן 'קלאסיות' אינן זו משוואה מקיימות שאינן יצירות וכי אוניברסלית תגובה תבנית

בהצהרה המובלעת האמירה .(1999 (בלום אוניברסליים" אנושיים מסרים "מכילה הקאנונית הקלאסיקה כי היא שניה

והתרבות החשיבה ואופני העולם תפיסת את כוללים שאינם מערביים מסרים הינם אוניברסליים מסרים כי היא זו

והמערב. אירופה תרבות על נמנת שאינה

כמה המודרניות בנרטיב עמוקים שורשים עדיפים ערכים אוניברסליים בערכים הרואה זו אסתטית לתפיסה כאמור,

) בלום בלהה התיאטרון חוקרת לדוגמה, היא בתיאטרון המודרניזם של מובהקת נציגה הפרשני. השיח בשדה דוברים

במחזות: האוניברסליות תמות של והאסתטית הערכית העדיפות את מגדירה הבאים שבדבריה (1999

של הגדרה בעצם טמון הרפרטואר, ועדות מסתמכות עליו וקאנוניות מצוינות של הסימביוטי הקשר
עלפי והן מסוימות, אסתטיות אמנותיות לנורמות היצירה התאמת עלפי הן נמדדת המצוינות הקלאסיקה.
יצירת הופכים והערכי, האסתטי אלו, גורמים שני הזמן. במבחן העומדים שהיא_מכילה, הערכיים המסרים
בחוברת השבעים, בשנות הקאמרי מנכ"ל שהיה מי ווינברג ישעיהו התייחס ולכך [..] לקלאסית. אמנות

לצורכי קלאסיים מחזות להתאמת הדרך פתוחה שתמיד 'במובן קיומו: שנות ארבעים לציון ערך שהתיאטרון
שבאו רבים לו שקדמו רבים כמו הבימתית'. האינטרפרטציה בדרך ואם המחזאי העיבוד בדרך אם הזמן,

דסקל כמוחלטים. האוניברסליים הערכים תפיסת של זו להתנשאות מתנגדים (1993) דסקל מרסלו של דבריו n
שמקורה המרחב של זו עליונות לטענתן, התנשאות. מתוך שנעשית הביןתרבוחיות ההשוואה את לחקור ניסה

הלא התרבויות של יכולתן (א) הנחות: כמה על מתבססת האירופי, העולם של הקולוניאלית בהתרחבות
את מקבלים אנחנו מדגים: דסקל גלובליות. הן המערביים ההשתכללות יכולות  'מקומית' יכולת היא אירופיות
זה מסוג טענות אך שלג, של רבים סוגים ביו אחר אחד מכל יותר טוב להבדיל מסוגלים שהאסקימואים האמונה
יכולת באותה הגלובלית, ביכולתנו "טמונה זאת, לעומת המערבי, הטולם עליונות מקומיים. להישגים מתייחסות
(שם,27); המדע" באמצעות תחום בכל להשתכלל כחברה, או כאינדווידואליים לנו, שיש כביכול בלתימוגבלת
על הצבעה על בהתבסס זו ישירה אסטרטגיה בעזרת המערב עליונות על להגו עשויים האתיברסליססיים (ב)
ההשוואה אפשרות את מבטיחה ובכך לא), (ואחרות המערב תרבות נהנית שמהן שני מסדר מסוימות תכונות

בחשיבה להתעסק יכולתנו להיות עשויה כזו אחת "תכונה (והמוסרית). האפסטימולוגית' 'עדיפותנו את ומשמרת
מסורת פיתחה שתרבותנו העובדה פופר, שהציע כפי להיות, עשויה אחרת תכונה תיאורטי, ובשיח תיאורטית

(שם,34). אחרות" תרבויות של ל'סגירותף בניגוד 'פתיחותה', את המבטיחה ביקורתית
ועל התבונה של האוניברסליזציה על המבוססת האני, של זאת "תפיסה (תשנ"ז) דירו הנרי זאת שמגדיר כפי 9
.(48 (דידו, המערבית" התרבות את לפאר ופוליטי תרבותי מדע מציעה השחדור, בדבר השיחים של הטוטליות

של בשיטותיו לדוגמה מצויים שלו בולטים (שביטויים הביקורתי השדה במרבית רווחות מודרניסטיות מתודות ס
הכלל מו יוצאים שיש כמובן אך תלאביב) באוניברסיטת לדוגמה שנלמדה מחזות לניתוח [1992] רחיק אלי

זה. בשדה מיעוט הם אלה כי מוצאת אני אך מנוגדות, בתפיסות שנוקטים זה בשדה

17



הטבעת הקלאסית, באופציה בבחירה הטמון רפרטוארית להצלחה הפוטנציאל את זיהה וויבברג גם אחריו,
(שם,132,). הבל על והמוסכמת המוכרת מאיכותה

בלום, מרחיבה עוד זמניים'. ויעל אנושיים' 'כלל שהם אוניברסליים ערכים על התבססות פירושו, הזמן' במבחן 'עמידה

לתהליכי שמקבילים וההתאמה העידכון העיבוד תהליכי כי טרסנדנטית, ביאמת' התומכת םטרוקטורליסטית ברוח

המיוחדת איכותו בגלל אפשרית לתקופתנו, קלאסי מחזה של התאמתו כלומר, הבמה, אל הקאנוני המחזה של המעבר

הואי: 'באשר האנושי הנפשי המבנה הקולקטיבי', מודע 'הלא את משקף שבעצם האוניברסלי המסר של

מחשבתיים אתגרים הצופה בפני מעמידה היא אוניברסליים, אנושיים מסרים מכילה שהקלאםיקה מאחר
חרף ומצבו, עצמו לגבי מסקנות להסיק יכול הוא ומהם להתייחס יכול הוא אליהם ודמויות מצבים ומתארת

שלי).* הדגשה (שם, והגיאוגרפי ההיסטורי ריחוקם

(1992) רוזיק אלי של כמו הפרשנימודרניםטי, בשיח הרווחות מחזות ניתוח מתודות מהדהדים בלום של דבריה

גרעין ואת אוניברסליים" אנושיים מסרים כ"מכילה בקלאסיקה הרואה המודרניסטית התפיסה את המאמצות לדוגמה,

המיושם מחזות לניתוח מודל הציע רוזיק טיפוסי. נפשי מבנה כביכול, שמשקפת תבנית עלפי הבנויה העלילה

עלידו שמוצע המודל שורשי את לראות ניתן כי ומציין זו סטורקטורליםטית תפיסה על המתבסס תיאטרון בהוראת

תבנית את משקף הבדיוני העולם של העומק שמבנה היא המובלעת העיקרית ההנחה האריסטוטלית. המסורת במסגרת

זה כך כל שונים בדיוניים שעולמות היא "ההנחה ולציפיותיו. לחרדותיו בהתאם להגיב נטייתו את הצופה, של התגובה

כי מניח רוזיק (שם,32).* העקרונות" אותם עלפי הצופים את מפעילים וירמה, ליר אדיפוס, של אלה כמו מזה,

עומק מבנה יש כי היא הנחתו כלומר, האוניברסלי' 'האדם אל שמדבר כזה עומק מבנה עלפי בנויות קלאסיות יצירות

זה עומק מבנה כי היא הזו אמירה של הסמויה ההשלכה האוניברסלי'. התגובה 'מבנה וזהו ודומה שווה נפשיתגובתי

לקאנון. מחוץ עצמן תמצאנה שונה תגובה למבנה שתכוונה יצירות וכי אירופילבן אדם על מדבר

והוייתם מאחר והמזרחים הדתיים של וייצוגם ביטויים את מאפשרת אינה כאוניברסלי התיאטרוני השיח התרכזות

:(1993) רזקרקוצקין אמנון שהדגיש כפי ועדתית, דתית כיפרטיקולרית' נתפסת
יסודות של הרחקתם לשם בדרךכלל משמשת כיאוניברסלי' שמוצג מה לבין הפרטיקולרי בין הדיכוטומיה
תרבותיות מסורות של לשלילתן כאמצעי ההגמוניות, התרבותיות ההגדרות עם אחד בקנה עומדים שאינם

(שם,116). ה'נאור' המערבי העצמי הדימוי על המעיבות

המחזות מרבית לדוגמה, ודתיים, מזרחים על שכותבים ודתיים מזרחים מחזאים העדר הוא זה לעניין מובהקת ראיה

קזכלן אלה; לקבוצות משתייכים שאינם כותבים עלידי נכתבו השנים יובל במשך והדתיים המזרחים אודות

האוח הישראלי: בתיאטרון מסתמנים מרכזיים כיוונים שלושה כי לבלום בדומה מציינת (1999) פנחסכהן חוה 9
בבדידות עוסק המחזה [...] לוין לחנוך 'אשכבה' את ראיתי האחרונה "בטונה האוניברסלית: האנושית האמת הוא
מקומית לקאלסיקה שהיה ישראלי, מודרני לתיאטרון ביטוי שזהו הרגשה יש המוות. מול הזולת, מול האנושית

ימיו מאז כי מציינת (1999) וייץ שוש (שם,44). האירו9ית" התרבות מיטב של קלאסיקה עם דיאלוג מתוך
של "הרפרטואר באירופה. ציבוריים רפרטואריים תיאטרונים של המסורת מיטב עלפי הקאמרי פעל הראשונים

הישראלית התרבות היום עד ונותרה שהיתה המערבית, התרבות של המרכזי הזרם את ביטא התיאטרון
של המרכזיים לכוחות ביטוי שנתן מציאות, של מודל הציג במותיו על שנוצר הבדיוני והעולם הדומיננטית,

) יטקוב בר שי עושה דומה הבחנה (שם,194). בישראל' הדומיננטית החברתית לשכבה כלומר, והזמן; המקום
.(28,1999

מהקאנון נשים הדרת אודות בכותבה (1999) נווה חנה כותב 'כללעולמיים' נפש מבני לשקף זו נטייה על A

שלפיהם הערכים את ויוצרת ומשקפת הספרותי לקורפוס תרבותית גושפנקה מעניקה הספרותי:"הקאנוניזציה
של המין ותכונות התרבות ייצור ההגמוניה, זהות ביו וזופשי סחר של ברית שיש נ..] הספרות. ומעורבת נמדדת

שלהם המבט, הוא שלהם המובנים: בכל גברים, של מטעמם כעדות קאנונית ספרות כל מתייצבת הגברים,
(שם,55). האדם" כלל את מייצג מבטם כי האמונה ושלהם האינטרסים
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גן בובה; מיתהומ; (י.בריוםף); הכבשה;טורא (אלתרמן); קיץ חגיגת (י.הנדל); המדרגות רחוב (י.מוםינזון);
(ש.הספרי). האחרון החי^ני (י.אבןאור); פליישר ודנון); (לוי שייבזילה (ה.מיטלפונקט) לתמ rar

וערכים ועלם בהשקפת אוחזות המדומיינת' 'הקהילה במחזות שונות דמויות  דמויות של אוניברסליים ערכים
עולם בהשקפות אוחזות 'האחרים' דמויות זאת, לעומת הפתוחה,, החברה מן חלק להיות אותן המבישים אוניברסליים

היהודים. מלחמות ירושלים; סינדרום בהצגות לראות שאפשר כפי סגורה' 'חברה המאפיינות אוניברסליות אנטי

באמצעות עצמו לשכלל האדם יכולת עיקרים: כמה שמשקפים אלה הם נאורים המודרניזם עלפי אוניברסליים ערכים

וחשיבה חיצוניות להשפעות פתיחות הקבוצה, חברי של חופשית תנועה תיאורטית, בעלחשיבה להיות המדע,

ואוייביה": הפתוחה "החברה בספרו זאת הגדיר (2003) פופר קרל 'פתוחה*. חברה שיוצרת ביקורתית

ולחברה הסגורה' 'החברה בשם גם הקולקטיביםטית או השבטית או המגית לחברה נקרא הבאות בשורות
זהו סגורה. החברה קריסת  נחת אי הפתוחה'.[...] 'החברה נקרא אישיות הכרעות מול עומדים יחידים שבה

לוותר רציונלי, להיות המאמץ [..] פתוחה בחברה החיים מאיתנו הרף בלי הנדרש המאמץ שיוצר המתח
שעלינו סבור אני באחריות. ולשאת לעצמנו לדאוג שלנו, הרגשיים החברתיים הצרכים מן מקצת על לפחות
שעלינו המחיר זהו [...] הגיונית בחשיבה בדעת, גידול כל בעד לשלם שצריך כמחיר הזה המתח את לשאת

(שם,180176) אנוש בני היותנו על לשלם

ביצירות המופיעים  המוחלט האוניברסלי וערכם 'הפתוחה' החברה של העדיפים הערכים את המפרטים אלה עיקרים

 ועדיפים 'מוחלטים' בערכים עיסוקן בגלל לקאנון ומתקבלים ואישור תוקף מקבלים שונות, ומודרניסטיות קלאסיות

איש את עולמו ותפישת ערכיו בעולם מגלם המדומיינת הקהילה במחזות הציוני הסובייקט 'אוניברסליים'. ערכים
להשפעות, להפתח לעצמם ומאפשרים אידיאולוגיים ויכוחים ביניהם מקיימות בהמורדימ הדמויות היפתוחה'. החברה

אידיאולוגיים פולמוסים רצוף זה מחזה משפחתי; סיפור בהצגה גם לראות שאפשר כפי ביקורתית, חשיבה לקיים

והסוציאליסטית. הציונית באידיאלוגיה העוסקים

והלאאוניברסלית, הצרה ה'לאנאורה' תפיסתם את מבליטה בתיאטרון היאחרים' דמויות של עולמן השקפת הבניית

(שייגדלה; החרדית' האישה של 'מצבה כמו שונות סוגיות אודות בדיון לדוגמה, והנחותה. הסגורה החברה תפיסת

"מתנגדת חבריה" של הפנימית התנועה את "מונעת זו חברה בהיות הסגורה לחברה אותן המשייך שידוך) בטולות

חיצוניות"(פופר,25) להשפעות

האחיות המשפחה, סב שהטיל איסור בגלל ילד וללדת לבעלה להצטרף עליה אוסרת בשייבדלה שיינדלה של אמא

הצניעות'. 'משמרות של הפקוחה העין מפני מסתתרות בחדרן כלואות שידוך במזולות
היהודים) מלחמות הנדות; ילדי אחים; מלחמת ירושלים; (סינדרום הימין של היפשסיטית' הקיצוניות בעיית או

והקנאים המתונים של עולמם שיקוף היא נוספת מובהקת דוגמה (פופר,25). מקומית" צרה מבט "נקודת המאמץ

ומבטאים מהדהדים אז, של המתונים דברי היהודים. מלחמות םובול יהושע של במחזה הרומאים, שלטון בתקופת

ערכים על מדברים המתונים כיום. בישראל הימין של עולמו לגבי בהווה, שמאל אנשי של עמדותיהם את בבהירות

כל ודוחים לבדלנות מטיפים הקנאים בעוד כיום), בישראל לשמאל (בדומה העמים למשפחת והשתייכות אוניברסליים

אולטראקנאי: יהודי אומר כך הגויים. עם מגע
את מטנף ובשווקים ברחובות נוכרים של אספסוף זרים. שורצת עיר היתה בה חייתי שאני זאת ירושלים
נוכרי כאילו אדם'! הוא 'באשר אדם את לאהוב הטכרים! את לאהוב לנו מטיפים [...] אותה ומטמא העיר
חוק לחוקק צריך לעמנו! זכר עוד יהיה ולא הגויים, בין נאבד הזאת, בדרך נלך אם הלא המה! חד ויהודי

יובל לא שיהודי הנוכרים. לבין בינינו חומות להגביה יש ירושלים! לתחומי להכנס הנוכרים על יאסור אשר
[...] לגמרי לזה זה זרים לעשותם יש העולמות. שני בין הרעיונות זרימת גם שתיפסק גוי. עם להתערבב

(שם,5).
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היפרטיקולרי' את דוחה 'אוניברסלימקומי' 'הבימה': .1.2.1.1

במקומי או כאוניברסלי או לעסוק הקאנוניות היצירות את המחייבות אוניברסלימקומי של האסתטיות הקטגוריות

הישראלית.(חינםקי האמנות יצירות את הממיינות בקטגוריות משמשות האוניברסלי, של 'מקומי' שיקוף המהווה

ימיו מאז הדרמטיתיאטרוני הקאנון של ממיינות בקטגוריות משמשות אלה קטגוריות כי אטען זה בחיבור ,6(1993

אמורה במקומי העוסקת ויצירה מאחר משלימות אלה סותרות קטגוריות אלה אין 'הבימה'. תיאטרון של הראשונים

את אישרו ואחרים, וביאליק בובר כמו הוגים בעוד לאוניברסלימערבי. עצמו מתאים המקומי בו האופן את לשקף

פרטיקולריסטי שיקוף אלה חוגים דחו דרמטיות, ובתמות דרמטורגיות בפעולות והמקומי האוניברסלי עקרונות ביסוס
(הארץ המקומית החברה היה בתיאטרון לראות רצו אותו ה'מקומי' שונות). אתניות וקבוצות בדתיים (עיסוק

לרגליו. נר הם המודרנה שערכי החדש' 'היהודי את שמייצגת ארופוצנטרית חברה האוטופית, בצורתה ישראלית)

אופי בעלות קבוצות שמשקף הדחוי הגלותי  כפרטיקולרי שנתפש מה את הרפרטואר בשולי הותירה זו פרדיגמה

ומזרחים. דתיים גלותי:

הבימה כינון בראשית עוד עוצבה הציונית, עלילתהעל של הפרדיגמה את המשעתקת האוניברסלימקומי פרדיגמת

בברלין, נערך 1929 בנובמבר העברי. התיאטרון של הרצוי אופיו אודות בדברם ובובר ביאליק בדברי ומשתקפת

אחד: מרכזי נושא סביב נסב הוויכוח 'הבימה'. תיאטרון של ייעודו לנושא שהוקדש כנס קלאוזנר, מרגוט של בביתה

בלבד, יהודיים מחזות ולהציג יהודילאומי תיאטרון להיות צריך התיאטרון האם לבחור? 'הבימה' צריכה דרך באיזה

בתכלית שונות דעות ואוניברסלי. יהודי מגוון, רפרטואר ולהציג אחרים תיאטרונים של בדרכם ללכת שעליו או

הצורה האופנה, את המתחדשת, ישראל ארץ של הטון את לקבוע הבימה "על כי גרם ביאליק זה. בנושא נשמעו

ליצירת מרובה במידה יסייע העברי שהתיאטרון אנו רוצים [...] עתיקים מקורות פי על חדש ליצור עליה והסגנון.

ביאליק כי מציץ (1989) שוהם חיים .(83 (שוהםג1989, וכוי" בתנועותיו אדם, בהליכות חדש עברי חיים סגנון

משימה, התיאטרון על מטיל הוא מזאת: יתירה הפיסי. לעולם גם דעתו נותן אלא בלבד, הרוח עולם על מדבר אינו

כלשהו: תיאטרון בפני הועמדה אם שספק

באופן בהעויה, גם עברי, סגנון אותנו ללמד צריכים הם עברית. לדבר כיצד אותנו ללמד עוד צריכים הם
דיבור עם עברית גיסטה לחברו, איש שלום לומר כיצד לשבת, כיצד לעמוד, כיצד בתלבושות, גם הדיבור,

.(83 שוהם, אצל מצוטט (ביאליק, עברי

את ומחק המודרנה עקרונות עלפי הפעול 'יהודיחדש', להיות כיצד הצופה את ללמד אמור 'המקומי' שיקוף בקצרה,

העברי לאזרח ולתת הצר החוג מן לצאת 'הבימה' על לדעתו האוניברמליםטי, בקוטב אחז בובר מרטין ונספחיה. הגלות

בהצגת צידד הוא בעולם". והיאחזי ידך שלחי "הבימה, בקריאה: יצא בובר העולמית. הספרות של הדרמה מיטב את

או האנוש" המין נשמת את לעצב "לעזור הוא, הבימה מתפקידי שאחד משום ואחרים, שילר שקםפיר, של מחזותיהם

אחר: במקום

הקאנונית האמנות של הפרשני השיח ובדמותה? בצלמה אמנות חברה מכוננת 'כיצד כותבת. חינסקי 8
שקונה מה כל הוא 'מקומי' ו'אוניברסלי'. מיתיות:'מקומי' קטגוריות משתי המורכב עולם מכונו הישראלית

לתרבות ובעיקר המערב, לתרבות כשייך שנתפש מה כל הוא ו'אוניברסלי' הציוני, הנרטיב בעזרת תוקף לעצמו
שתי אחת ובעונה בעת הן הללו הקטגוריות שתי הזה. השיח מן כליל כמעט נעדרים אחרים' 'עולמות אירופה.

של הדיון את ומבנות אותנטית יצירתאמנותישראלית מהי המגדירות האמנות יצירות של הלגיטימציה מערכות
.(114,1993 (חינסקי, בקטבים'' המוצגים הללו, המושגים שני בין כנעה הישראלית באמנות היחסים מסכת
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אני אין [...] יהודי לחומר להזדקק או יהודיות תנועות רק לתאר עצמה על לקבל 'הבימה' שעל סבור איני
(בובר, הרחב העולם אל חלונות לקרוא ליהבימה' מייעץ אני [..] יהודים חיים רק להציג יש מה לשם יודע

".(92 שוהם, אצל

מבקר גמזו חיים ד"ר של הביקורתית בכתיבתו לדוגמה, כמו המדינה, קום לאחר גם המשך היה אלה למגמות

שמיר) משה (מאת לנזוכה זו גם ההצגה שלמראה למדינה, הראשונים בעשורים שפעל 'הארץ' עיתון של התיאטרון

כתב:

מיוחדת, לתצרוכת ודאי כוונה שלפנינו "הקומדיה גמזו. כותב שמיר) משה (מאת לגזוגה זו ג0 הצגת למראה
לזלזל לנו חלילה המעברות. יושבי  עדיין שהינם  שהיו מי של המכריע רובם של ולרמתם להנאתם

תרבותיים ערכים לסולם עוד זקוק הנוכחי הגלויות שקיבוץ סוד בגדר הדבר אין אולם [...] החדשים בעולים
וצורתית תכנית רמה הדורש תיאטרון בענייני המצוי שלו, הרגיל הצופים קהל אל להצטרף מעטים לא

.(18.2.2000 ("הארץ" מינימלית"

מימד שלו המזרחי התיאטרון של אוניברסלי הלא המימד את מדגיש קדםק בימת של ממייסדיה גורמזאנוגורן, יצחק

כ'זוטרת': יצירתו של מקומה את להסביר שיכול

גברית, נוקשה, שהיא  אשכנזית הצברית התרבות לעומת [...] ממדים. בשני מזרחיות מגדירים אנחנו
ופנטזיה. לרגשנות ומקום הרמוניה יותר הרבה זה שהמזרחיות בעוד לרגש, מקום נותנת לא קונפליקטואלית,

.(36,2002 (גורן, הישראלית התרבות אל להביא רוצים שאנחנו ההשפעה זו

הגמון/יאחר' וייצוג וביטויה בינארית עולם כתפישת המודרניזציה גישת .1.2.2

את ינק זה ייצוג מדעימיסטי. של בינארית לתפיסה בהתאם ההגמון/יאחר' את ייצג הראשונים בעשוריו התיאטרון

הביקורתי הדימויים' 'עולם מהו בהיגדיו הגדיר והשישים החמישים שבשנות הרשמיממסדיתרבותי השיח מן מושגיו

זאת המודרני, לעולם המזרחים את לקרב כדי להכחיד יש שאותו מיסטי הקדםלוגי עולם ומהו לטפחו, שיש מדעי

ההיתוך'. ויכיר המודרניזציה לגישת בהתאם
ההשכלה אידיאל את שאפיינו סיסמאות של המשכם היה הממסד עלידי שטופח הביקורתימדעי הדימויים עולם

הציונית התנועה ופרודוקטיביזציה'. 'חילון אירופה: במזרח שצמחה העברית ההשכלה עלידי גם ואומצו הכללית

גם נטלה "וממנו ערכי עולם לאותו זיקתה את ביטאה התנועה חדש', 'יהודי לעצב שאפה אירופה, בתרבות ששורשיה

(שפירא,155,1997)." חדש' 'יהודי לעצב בבואה אותה ששימשו הדגמים את רבה במידה היא

ההיתוך' ויכור מודרניזציה של ממסדיות גישות .1.2.2.1

לדת החרדים ליהודים לעג וכמה הסוציאליסמיחילוני, בנוסח החדש העברי את שיקף 'האוהל' תיאטרון *
פועליו. את באכזריות המנצל קמח, טחנת בעל יהודי בורגני הוא המחזה גיבור .(1935) ריחיים במחזה היהודים

גורמזאנוגורן, יצחק והבמאי הסופר עלידי 1982 ב הוקם קדם בימת "תיאטרון לספרות. קדם בבימת נכתב כך "
יצירה קידום דהיינו: הישראלי, התרבות במרקם חלל למלא במטרה גורן, שושה והשחקנית אהרון רפאל המחזאי
והים המזרחתיכתי במרחב והן בישראל הן המזרחי המימד על דגש תוך בישראל, החברתי הפן את המדגישה
9עם אלפים כחמשת הוצגו מקוריות, הפקות כארבעים העלה הוא התיאטרון של קיומו עשורי בשני תיכוני.

(''הכיוון הרחב'' הקהל מצד והן בביקורות הן רבתי להצלחה זכו מההצגות חלק איש. ממיליון למעלה של לקהל
.(31 עמ'; 4,2002 מזרח

עולם לאותו שייכים היו החדש היהודי מדגמי שניים החדש'. 'היהודי של דגמים בארבעה מבחינה שפירא M

להם "המשותף הרצל של בדמותו השני הדגם עם, אחד של בדמותו נקרא האחד הדגם המשכילי. לדגם רוחני,
(שם,159). בפרוגרס' ואמונתם מכוון כעיקרון לרציונליזם זיקתם היתה
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המזרחים זו, גישה במסגרת ההיתוך'. ויכור המודרניזציה גישת היא המזרחים אודות הדיבור צורות משלוש אחת

והשישים). החמישים (בשנות ומדינה אומה בניץ המודרניזציה, של הלאומי הפרוייקט מן אינטגרלי כחלק נתפשים

ההיתוך' 'כור שמכונה מה בתוך להטמיעה שיש כאוכלוסייה המזרחים נתפשו הציונייהודי הלאום הבניית במסגרת

עלידי הומוגני' 'ציבור של ליצירתו ששאף חברה כינון של פרוייקט זה היה .(2002 ומוצפיהלר שנהב (חבר,

סוציולוגים של בעבודתם התפתחה ,(2002) ומוצפיהלר שנהב חבר, אומרים המודרניזציה, גישת המדינה.

ואפילו חילונית לאומיות של מאשררת כמסגרת והתאימה אחרים, אינטלקטואליים בשדות גם כמו ואנתרופולוגים

דיכוטומיות על מיוסדת האמריקנית, המחקר מספרות בעיקרה יובאה אשר המודרניזציה גישת האומה. של מדעית

פיגור, לעומת טכנולוגיה קדומות, דעות לעומת מדע מפותח, לעומת מתפתח מסורתיות, לעומת מודרניות של בינאריות

המשמעות הינה זו גישה של נמנעת הבלתי התוצאה טפילות. לעומת פרודוקטיביות פרימיטיביות, לעומת התקדמות

ונחות. כתחתון והשני כעליון נתפס אחד צד שבהן היררכיות של ויצירתן הבינאריים' ל'הפכים המיוחסת הערכית

המטיבות חברתיות תוכניות מצדיקה ובכך השונים הקטבים עם המזוהות הקבוצות בין היררכיה יוצרת המודרניזציה

בניית בחינוך, האינטגרציה תוכניות טיפוח, לטעוני חינוך תוכניות הפיתוח, עיירות תכנון המועדפות. הקבוצות עם

לאומית זהות המכוננים בפרוייקטים נתפשו אחרים, גם כמו אלה, כל  לפרודוקטיביות חינוך הטקסטיל, מפעלי

(שם, ה'מערב' של המודרניות לקראת רדיקלי שינוי לעבור עליו ואשר בפיגור, שנתון כמי הימזרח' נתפש שבמסגרתה

:(21

כנחותים ראייתם לצד גיסא, ומאידך ומהותנית, פרימורדיאלית כקטגוריה מקובעת המזרחיות גיסא, מחד
ה'פרא' של הפיכתו המיוחל, התיקון בוא עם לתיקון'. כ'ניתנים גם המזרחים נתפשים מוצאם, בשל

בתוך אפוא מתעצבת העדתיות מלהתקיים. תחדל המזרחית' והיבעיה ההיתוך' יכור חלום יתממש לימתורבת',
(שם,289). תיעלם היא הדורות בחלוף כי ההנחה, בדמות פתרון לה מסופק ובובזמן כיבעיה', זו בפרקטיקה

של ובשכפולם בעיצובם היסטורית סייעו שנים, עשרות כמה במשך הסוציולוגי בשיח דומיננטים שהיו הייצוג דפוסי

ש.נ.אייזנשטדט) של מדרשו מבית (בעיקר הירושלמי היוצר מבית רובם אלה, טקסטים הישראלית. בחברה הכוח יחסי

קונספציה ומתוך מתנשאת אינטלקטואלית עמדה מתוך העדתית הבעיה למקורות באשר העולם תפישת את הנהירו

.(137 וקונדה, (שנהב מוגבלת סוציולוגית

:1950 באפריל הציוני הפועל הוועד בישיבת בןגוריון הזהיר לדוגמה, כך

תרבות נבנה אם אלא הציוני החזון נבצע ולא אויבינו בפני נעמוד לא ירודה. מדינה לבנות יכולים אנו אין
אי המומים והמשק העבודה מנהלי ביותר, המומחים הטכנאים ביותר, המעולים מדע אנשי ללא [...] גבוהה

צמרת,62). אצל מצוטט (בןגוריון, ואמריקה אירופה יוצאי מקרב רק לבוא יוכלו אלה כל  אפשר

הממסדי השיח דוברי המודרניזציה: גישת .1.2.2.2

המדינה את המזרחים העולים של הפיכתם מפני חרדתם את למדינה הראשונים בעשורים הביעו הרשמי הממסד ראשי

העולים את לקדם כדי מחנכת שליחות להתקיים צריכה כי סבר בןגוריון מודרנית. ולא מפותחת' ילא כושלת למדינה

'ארצות יוצאי בעליית כי אמרו התקופה ומנהיגי הממסדי השיח ,(1993) ש.סבירסקי לדברי אחר. חשיבה לעולם

מגניזתן, אלה כוחות להוציא הוא הקולטת' 'החברה תפקיד הוותיקים. החלוצים גנוזים ועשוקות' מדוכאות חשוכות

בןגוריון: שאמר כפי בקיים, להשתבץ אלה גם יוכלו ואז הקיימת, החברה ערכי את לעולים 'להנחיל'
עצמאית יוצרת תרבותית, לאומה זה אדם אבק הפיכת ועיצובה, מיזוגה זו, עלייה של הרוחנית הקליטה
עמוקה אהבה מלווה מאמץ וחינוכי, מוסרי אדיר, מאמץ נדרש [...] קלה לא מלאכה היא  חזון ונושאת
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בתוך ועשוקות מרוחקות גלויות לנטוע וערכיה, האומה נכסי את להם להנחיל אלה, נידחים לאחים וטהורה
.(139,1993 סבירסקי, אצל מצוטט גוריון (בן ויצירתנו לשוננו תרבותנו, חברתנו,

המשתתפים כל לסכנה. צפויה האירופית שהתרבות החמישים, בשנות אז כבר ניכר כי מציין (1984) שגב תום

שאם האמינו הם תרבותית: משימה ערב מארצות העולם בקליטת ראו הקליטה, קשיי אודות "מגמות" של בסימפוזיון

המשפט ובו מאמר פרסם בןגוריון ההבדלים. ייטשטשו אז כי האירופית התרבות ערכי את לעולים להקנות היה ניתן

הזה:

דמותו את עיצבה אירופה, יהדות לגמרי. דלה היהודי בעם והשפעתם המזרח יהודי מעדות השכינה נסתלקה
פסיבי תפקיד רק האחרונות במאות מילאו [...] האיסלם ארצות ואילו כולו בעולם היהודי העם של

שגב,156,1984). אצל מצוטט (בןגוריון, האומה בתולדות

ביקור לאחר תימן. יוצאי של היפרימיטיבי' הדימויים מעולם רב חשש בןגוריון מבטא ידין, יגאל לרמטכ"ל במכתב

(נוחים התימנים על וחיבה הערכה דברי אחרי חדשים. עולים של זה שבט על דעתו את הביע תימן, יוצאי של במעברה

ממצבם: דאגותיו את גוריון בן מנה עבודה) אוהבי לקליטה,

היסודיים המושגים נעדר הוא יותר. אל אם שנה אלפיים של מרחק מאתנו רחוק תימן] יוצאי [שבט הוא
שרוי שנים אלפי היה פרימיטיבי...הוא איש של הוא ולאישה לילדים יחסו ציוויליזציה, של והראשוניים
רגיל. ותיאוקרטי פיאודלי ממשטר יורת פרימיטיבי במשטר ביותר, והמדודות האפלות הגלויות באחת

משתנים אדם ערכי כל עמוקה... אנושית מהפכה אנשים, בחיי הזאת כמהפכה אין  לארץ שלו והמעבר
.(62 צמרת, אצל מצוטט גוריון, (בן יסודי שינוי

) שגב תום החמישים. בשנות העולם בנושא שכתבו ועיתונאים דעות הוגי היו מודרניציוני בשיח אחרים משתתפים

הרבעון פנה מאירופה, הבאים מספר על לעלות החל ערב מארצות הבאים שמספר לאחר זמןמה כי מציין (1984

גורל משולם רוטנשטרייך, נתן סימון, ארנסט עקיבא החדשה. לבעיה להידרש והזמינם מלומדים לחמישה "מגמות"

נשאו מאמריהם העברית. האוניברסיטה של התווך עמודי עם שנמנו מזרחה, או אירופה ילידי כולם פרנקנשטיין, וקרל

הזה: המפשט הופיע פרנקנשטיין קרל מאת מהם אחד של בסיומו האדם". כבוד רעל מוחלת" מידה "אמת כמו כותרות

דעים תמימי היו עמיתיו נחשלות". מארצות הבאים העולים מבין רבים של הפרמיטיבית המנטליות את להכיר "עלינו

הפרמיטיביות ל"ביטוי היתר בין להשוותה ראוי העולים של המנטליות את להכיר מנת על כי הציע פרנקנשטיין אתו.

מ'נםיגה סובלים ערב מארצות שהעולים סבר גרוס יוסף בנפשם". מפורעים של או בשכלם מפגרים של או ילדים של

(שגב,157). האני1 של לקויה ויהתפתחות נפשית'

גלבלום אריה העיתונאי המזרחים. של היפרימיטיבי1 מעולמם הדאגנית העיתונאית המערכה את הוביל 'הארץ' עיתון

מאמרו זה היה בישראל, פעם אי שפורסמו ביותר הפרובוקטיביים המאמרים אחד את 1948 בשנת זה בעיתון פרסם

זה: בנושא גלבלום של השביעי

דרגת שיא. היא שלו שהפרימיטיביות עם לפנינו [...] בארץ כמותו עדיין ידענו שלא גזע עליית זוהי [...]
עולים הם בדרךכלל רוחני. דבר כל לקלוט הכשרון חוסר יותר עד וממור מוחלטת בבורות גובלת השכלתם
זוהי בכלאופן שבמקומותיהם. והברברים הכושים הערבים, התושבים של הכללית הדרגה על במשהו רק

למשחק לגמרי נתונים הם [...] לשעבר ארץישראל ערביי אצל שידענו ממה יותר עוד נמוכה דרגה
הזוהמה, את תמצא במחנות האפריקנים של מגוריהם בפינות [...] והפראיים הפרימיטיביים האינסטינקטים
בלי זה כל ומין. עור מחלות עיניים, מחלות מוכי מהם רבים וזנות. לשכרה שתייה בכסף, הקלפים משחק

שגל פלא ואין יישוביהם למקומות האפריקנים איתם מביאים אלה חיים צורות [..] וגנבות פריצות על לדבר
כרונית עצלנות [...] יסודית עובדה קיימת אלה לכל מעל אבל [...] במעלה הוא במדינה בכללי הפשעים

שגב,158,1984) אצל (גלבלום,מצוטט העבודה ושנאת
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1993) שקן גרשון למדינה.* הראשונים בעשורים התרבות של הרבים התחומים את הינחה הציוני הנארטיב לסכום,

ממנה סוטות אותה, מממשות היצירות שמרבית ומציין הציונית" "עלילתהעל הציונים המיתוסים מכלול את מכנה (

הינו הציוני השיח של יוצר כאתר הישראלי התיאטרון כי אטען שקד לדברי בניגוד (שם,35). עמה מתמודדות או

להבניית המסייע זה תיאטרון אתר, בהיותו זו. עלילה של מוגמר תוצר ואינו הציונית עלילתהעל בבניית פעיל שותף

ומדומה. זמנית כסטייה הראשונים בעשורים זו על מעלילת 'הסטיות' את להבנות טורח וזהויות, נורמות

בתיאטרון הגמון/יאחר' בייצוג וביטויה המודרניזציה גישת .1.2.2.3

היוותה החברה, של המערביים היסודות את להכחיד העלולים וככאלה כפרימיטיביים' בולט באופן המזרחים תיוג

הציר סביב שנע ייצוג למדינה, הראשונים העשורים בשלושת בתיאטרון המזרחים של ייצוגם לאופן תמתית תשתית

'כור בתוך ולהטמיעה 'לחנכה' שיש ככזו נתפסת המזרחית האוכלוסייה עלפיו לוגי/קדםלוגי של האבולוציוני

ההיתוך'.

בית סיומקה; לי קרא כברת; כברת במחזות: המשוואה של הימפותח' המודרני כצד מיוצגים הציונים הסובייקטים

נתפס המזרחי זהב. של ימיט הקטנה; תלאביב מייק; לייק איי חטי; זודוה הנגב; בערבות בשלות; הלף הוא הלל;
רחוב קזבלן; במחזות: הציוניהגמוני הסובייקט של כיאחר' זהות, כסמן מובנה גם אך לתיקון' כיניתן זמנית בו

הבינארי העיצוב מובלט דרכן הקטגוריות את החושף אי בפרק שיורחב כפי קיץ. חגיגת הכבשה; נזורא; המדרגות;
'מתפתח'. 'מפותח' של

ואוייביה המדומיינת' 'הקהילה והבניית מודרניסטיות פרקטיקות .1.2.3

שמייצר היסטוריוגרפיה תהליך באמצעות משורטטת בתיאטרון, השבעים שנות לאחר שמובנת המדומיינת' 'הקהילה

הקולקטיבית הזהות קולקטיבית'. 'זהות לשרטט שמנסה וו מהיםטוריוגרפיה 'האחרים' הדרת ובאמצעות עבר

שמנוגד מי של ההדחקה מנגנון את גם יוצרת המדומיינת הקהילה מחזות באמצעות בתיאטרון שנרשמת ארופוצנטרית

'אותנטיים'. 'עממיים' מאפיינים והענקת 'האחר' של 'אותנטיזציה' באמצעות מודרניסטיות פרקטיקות במסגרת זו לזהות

משקף הטקסט אין  נמוכה' ממכות 'עמדת יש 'האחר' של היאותנטיות' את המציג הפולקלורי ולייצוג להיגד לטקסט

ה'גבוהה' לתרבות כמנוגדת העממית המסורת את המודרניזם תפיסת עלפי זאת ראויים, וערכים סובייקט של ייצוג
הפולקלורי. ההיגד של ונחיתותו

שלילת 'עיקרון קורא הקולקטיבית' ו'הזהות ההיסטוריוגרפיה מן והדרתו 'האחר' של אותנטיזציה לתהליך בנוסף

אותה ומציגות הגלות לשכחת קידוש;חמץ;שבעה בהצגות בעיקר המודרניסטית הציונות את המאפיין הגלותי
כיפרנויה'.

הקידמה למען הנלחמת פרומתאית דמות מוצגת מחד מנוגדים: טיפוסים שני מעוצבים המודרניסטית התפיסה עלפי

בדמותו הפרומתאית והרוח הדמות של תשלילה מוצג ומאידך המורדים סו*; בהצגות לראות שניתן כפי והנאורות

(8ליישר). הקידמה רוח ואת אינדבידואליות השוללת נוקשה מסורתיות המסמל המסורתית היהודי של

המ3על נבנה שעליה המיתוסים מסכת את קיומה משחר "ינקה העברית המחזאות כי מדגיש (1999) עוז אברהם r
>שם,98). מפואר' הרואי עבר של הלאומית הסגה את מטפחים אלה מיתוסים הציוני.
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לאומיים מרחבים המחלקות המרחביתמודרנימטית החלוקה פרקטיקות את מעתיקה בתיאטרון המרחבית התפיסה

את המסמל אוטופי כמרחב בתיאטרון מובנה השבעים שבות לאחר תלאביב כמו שמרחב כך ערכיהיררכי סדר עלפי

ההטרוטופיים. המנוגדים מהחללים מגיע זה אוטופי חלל על האיום ואילו הנאורה, הראשונה' 'ישראל

בתיאטרון^ הלאומית ההיסטוריוגרפיה של שרמוטה ועבר: זיכרון ייצור .1.2.3.1

הקהילה מיוצרת מחד זיכרון. וייצור בשיחזור הישראלי התיאטרון עוסק ואילך השבעים שנות מסוף כאמור,

 וכוי) כפר משפחתי; סיפור (המורדיט; הלאומית. בביוגרפיה השזור ביוגרפיאישי סיפור באמצעות המדומיינת
על המדינה הקמת ופרוייקט האירופי הנאורות אתוס  ציוניים סובייקטים בין הקושר ברור קו מתווה זה עבר ייצור

י אלה. סובייקטים ידי

בידי מפקידה שהתרבות עניין היא פוסטמודרנים, הוגים גורסים והקולקטיבי, הפרטי הזיכרון עבודת  עבר ייצור
תרבותית, הגמוניה על במאבק מרכזי מושא הוא העבר ייצוג זהות, כינון בתהליכי הזיכרון חשיבות בשל מומחים

ייצור בין קושרת 3(1997) שפירא אניטה ." (1993 (אופיר אחרות בחברות מאשר יותר אולי הישראלית בחברה

העבר ייצור הזהות™ על במערכה נשק ככלי ההיסטוריוגרפיה את ומאפיינת היסטוריוגרפית לפרקטיקה וזהות זיכרון

אקטיבי תהליך שמהווה דימיון המדומיינת, הקהילה להבניית כלים משמשים אלו בשנים הישראלי בתיאטרון וייצוגיו

בתהליך עבר זיכרונות נכתבים ההדרה באמצעות .(exclusion) והדרה הכללה תהליכי באמצעות זהות ייצור של

מוקצים נאסרים, ההגמוני, השיח את שמסבנים זיכרונות כי לכך גורם 'האחרים' של הדרתם תהליך היסטוריוגרפי,

עוסק זה ועבר מאחר הקהילה בדימיון נכלל אינו הוא אך לאירופה חקשןך ^ך נידןן אלה בשנים כי לציין דש m

'דולה' השמונים משנות הישראלי התיאטרון  הנאורות עם הציונות בקשרי בעיקר עוסק האומה דימיון בשואה.
כפי שונות מוסריות בסוגיות לדון או הימנית במיליסנטיות לדון לו לשמש שיכולים ההיבטים את השואה מנושא
כי:" ומציין בשואה שעוסק בתיאטרון זו מגמה מדגיש (1989) 9יינגולד בןטמי סובול. של בגטו הדבר שעולה
בין אנאלוגיות נערכות וביקורתית: סאטירית ראות מנקודת בשואה טוסקטים מחזאים והלאה השמונים משנות

הישראלית החברה בשולי המתגלים מיליטאנטית לאומנות של מקבילים תהליכים לבין בגרמניה הנאצים עליית
האקטיביסט1, ה'ניצי/ היסוד את גם אלא הפולטי, הימין את דק לא המחזאים, תפיסת לפי והמאפיינים.

מאת בהפאסריוס פיינגולד כותב מיוחדת להקצנה מגיעים הדברים (שם,13). בכלל''. הציונית שבאידיאולוגיה
כקורבן היהודי לבין הישראלי הכיבוש כקורבן הערבי ביו השוואה הסצינות באחת מוצגת שם ,(1982) לוין חנוך
להתחקות מנסה המחזאי כאשר אחרת, מזווית מסקנה אותה טולה (1984) סובול יהושע מאת בגיסו גם שואה.

נציגי ביו הקשרים תיאור כדי תוך גרמנית, ללאומנות יהודית לאומנות בין והרוחנית האידיאולוגית הזיקה אחר
(שם). וילנה בגיטו היהודית ההנהגה ראשי לבין הנאצי ההשמדה ומנגנון הכיבוש

את המאפיינת המגמה כי (1999) חבר חנו מציין '77 מהפך בעקבות המדינה דור סופרי שחוו המשבר טל בדברו *
קונקרטיזציה "מגמת ריאליסטים רומנים לכתיבת מעבר היא אלה בשנים המדינה דור סופרי של הפואטיקה

(ספרות פוליטית'' החברתית המציאות אל הספרות של התקרבותה תהליך [...] ישראליים ובזמן במרחב ועיגון
הבניית בתהליכי זו קונקרטיזציה מגמת ניכרת בתיאטרון .(1999 אחרונות, ידיעות תלאביב: מכאן, שנכתבת
זהויות. ומבנים שונים פוליטיים תהליכים הממחישים ריאליסטים באמצעים שימוש תוך המדומיינת הקהילה
כל כי היא (1996) זקם דן של הבחנתו טמ':4. ,4 גיליון ,1993 וביקורת, תיאוריה דבר", עדי,אופיר\פתח u
ורק  זו "מבחינה קולקטיבית. זהות להבניית אמצעי היא טצמה) ההיסטוריה מן (להבדיל היסטוריוגרפיה

צורת כל או חינוך אינדוקטרינציה, מיתוסים, גיבוש לבין היסטוריוגרפיה בין עקרוני הבדל איו  זו מבחינה
(שם,93). אחרת" חברות

נוגעת היא אין אך הזהות, על במטרכה נשק כלי היא ההיסטוריוגרפיה כי אמנם מבהירים שפירא של דבריה 3
בדיוני אלה. בהיבטים מדיון שפירא של להימנטותה בניגוד זהות. ייצור תהליכי של הפיקטיביים באספקטים
הלאומית בזהות הדיון על אסתמך בתיאטרון, הארוצנטריתאוניברסליסטית הקהילה של המדומיינים בהבטים
זו זהות של והנחומיינים המובנים בהיבטים המתמקדת ביקורת בפני העומד דיון האחרונים, העשורים בשני

(Hobsbawm 8t Ranger 1983 ;1999 אנדרסון (למשל,
שפירא לדברי בהמשך טמ':16. עםטובד, תלאביב: ישנים, יהודים וזדשיס. יהודים ,1997 שפירא, אניטה m

מעימות חלק הוא מדומיינת לאומית קהילה שרטוט לצורכי בתיאטרון העבד ייצוג אופני גיוס כי אטטן ואופיר
נכונה לאומיות הציונילאומי השמאל לגבי 'נכונה'. לאומיות מהי להגדיר המנסה טימות לימין, השמאל בין

כפי פשיסטית לאומיות היא ה'שגויה' והלאומיות במחזות) שמוצג (כפי המודרני הליברליזם טקרונות על נשטנת
משיח. חבלי ירושלים; סינדרום היהודים; נולחםות במחזות האלימים הקיצונים של בדמותם שמצטיירת
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באחד משמש התיאטרון בי אטען ושפירא שוחט אופיר, שנהב, בעקבות " (שוחט,7,2001). להיזכר" וחדלים
נרטיבהעל .(1993 [1984] (פ.נורה זיכרון' כימחוז פועל ואילך, השבעים שנות מסוף זיכרון. לעיצוב הימומחים'

ספרות, כמו שונים תרבות באתרי לאומית זהות טיפוח של זו פעולה מבצע אחר, עבר ומפורר עבר המייצר הלאום של

חשוב מקום נודע לתיאטרון .(2001 שוחט ;2002 (חינסקי לימוד. וספרי אלקטרונית מדיה תיאטרון, קולנוע,

) עוז אברהם כותב היסטורי נרטיב וכינון לאומית זהות לטיפוח ככלי התיאטרון על לאומית. זהות לטיפוח במערכה
:(1999

של לטיפוחה ביותר היעילים המכשירים כאחד לשמש עשוי הטיודורית, באנגליה שראינו כפי התיאטרון,
הציוני במיתוס הרואים סובייקטים של לכינונם ופירוקה, בשינויה גם לתפקד עשוי שהוא כפי לאומית, זהות
כמסורת הציונית האידיאולוגיה עלידי שנטווה ההיסטורי הסיפור של ולהפצתו הייחודית, מהווייתם חלק

(עוז,289,1999). ומלכדת לכידה

אפשר השבעים, שנות לאחר בתיאטרון בולטים תהליכים הם זהות וגיבוש והיסטוריוגרפיה מאחר  הקהילה דימיון

קהילת ודמיון עבר ייצור והם: הזהות וכינון ההיסטוריוגרפית מהפונקציה ונובעים שקשורים נדבכים שני למצוא

אחידה, זהות להגדרת להגיע יש כי מניח הישנה הזהויות פוליטיקת עלפי הזהות הבניית ניסיון בתיאטרון.? הלאום

המיוחלת. לזהות שימתאים' עבר של ייצורו באמצעות תושג זו אחידהמערבית זהות וכי

רצתה אותו לעבר החדשה הלאומית הקהילה את שקישר עבר בייצור כרוך היה הקהילה דמיון מתהליך ניכר חלק

כי שטוען (1999) אנדרסון בנדיקט כותב לאירופה זה מדומיין קשר על הפתוח. המערבי לעולם שייכות  לדמיין

היה, צריך כך לצורך חדשה. זמן ובתפישת המרחבית החשיבה בהתפתחות תלויה המודרני בעידן הלאומיות היווצרות

לקבוצות במקביל חיות אשר חברות כעל עצמן על לחשוב מסוגלות יהיו אדם בני של גדולות שקבוצות ראשון, בשלב

בדוגמאות ביניהן. פגישה כל הייתה לא אם גם ובמסורת, במנהג ובדת, בשפה להן השותפות אחרות, גדולות

שלהם המוצא קהילות לבין החדש בעולם אירופים מהגרים בין שהתהוו היחסים את אנדרסון מביא זו להתפתחות

נעים עצמם חשו אך ניואינגלנד, של הנמלים ליד או ארגנטינה, בערבות פרו, ברמות התגוררות המהגרים באירופה;

אלפי מהם הרחוקים לקהילות, או לאיזורים, קשורים האיברי, האי חצי או אנגליה תושבי עם זמן מסלול אותו על

מילין.9

אלבומי הלאומיים, המוזיאונים הלימוד, ספרי כמו האוכלוסין, מפקד כי טוענים ומוצפיהלר שנהב חבר 00

ימיה מראשית "כבר האומה. דמיון את שמאפשר חיתי מנגנון הם ספרות, 9רקי או מצעדים אנדרטאות, תמונות,
כקטגוריה המזרחיות של וכינון ייצוג כמכשיר האוכלוסין מפקד של המדינתי המנגנון שימש הצעירה המדינה של

או אביו ושל המתפקדת או המת9קד של המוצא ארץ בדבר המפקד בטו9ם המתבקשת השאלה אהיסטורית.
למפגש קדמה שיצירתה משתנה, בלתי כמהות המזרחיות בדבר אידיאולוגיות יסוד הנחות בתוכה מקפלת אביה,

(שם,288). הישראלית" האומה מדינת עם
זה איום של הבנייתו את איום. מהוות הליברלי להיגיון המנוגדות הזהויות כי (2001B)טוען שנהב יהודה s f

האיום. את שנהב מגדיר כך המדומיינת. הקהילה על כאיום הימין בהבניית העוסק בפרק בהמשך אדגים
הדיון מקבל האחיד, התרבותי לצביונה עמוקה בחרדה המאופיינת היהרריתלאומיתליברליתבורגנית, "בישראל

הכרה ותובעות הארוך 'מן לפתע צצות [...] מזרחים פלסטינים,  שונות כשקבוצות עודף שלילי מטען בזהות
על המאיימות חדשות תרבותיות טריטוריות אל המ1)חקתו אלא בזהות העיסוק עצם לא הוא שחדש מה [...]
גירסה על עצמו בפני המבוסס הלאומיליברלי ההיגיון טל מאיים הוא השאר, בין המוכר. הפוליטי הסדר

(שם,6). זהויות" פוליטיקת של מוקדמת
המקומיות השחרור אמנות כי מדומיינות" קהילות אנדרסון של לספרו במבוא מציין (1999) צור ירון 8

כולם, האדם בני של ה'טבעיות' הזכויות בשם דיברו הצרפתית, המהפכה ושל ארצותהברית של אלו הראשונות,
הייתה, לא שבהן החדש, הסוג מן המדומיינות הקהיליות ליצירת היסוד את בכך והניחו ומוצא, דת הבדל ללא

משכילים גם יכלו זו במסגרת בדלנית. סגולית משמעות ולאומה לעם השותפים של הדתית לזהות להלכה,
היהודי העבר לתחיית ולא אנושיתכללית, מבחינה לשיקומם כמכוון מחדש' ה'לחה רעיון את לתפוש יהודיים
של מחדש' ה'דמיון את אנדרסון, של לשיטתו שאיפשרה, היא צור, לדברי הזאת. הפרשנות (שם,17). הספציפי

דתית. כקהילייה ואל כ'אומה' היהודים
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בדימויים המודרנית היהודית הזהות של ייצוגיה ועל ניסוחה על זכות לעצמו ביצר אטען, כך הישראלי, התיאטרון

המתנהל טלאולוגי בהיגיון השבעים שנות לאחר הסיפור את התווה הוא לכך בהתאם תיאטרונים. וויזואליים מילוליים

שניסחו הפרדיגמטיים לעקרונות בחפיפה מעוצבת זו היסטוריוגרפיה לאחור. הטריטוריאלית הציונית של התוצאה מן

למצוא:"[...] ניתן הזו הציונית ההיסטוריוגרפיה של הפרדיגמטיים העקרונות שבין הציונית, ההיסטוריוגרפיה את

שאמור ברור, אבולוציוני טלוס בעלת הומוגנית למסגרת היהודית ההיסטוריות כל את רטרוספקטיבית המנכם נרטיב

הוויות שתי בונה זה טלאולוגי סיפור (חינסקי,65,2002). הציונות" המלאה: ההתגשמות בשלב להסתיים

התודעה מעגלי).> (זמן הגלות וזמן ליניאריאקטיבי) (זמן הציוני לסיפור ששייך הזמן מוגדרות: טמפוראליות

בעוד שלמות, מסורות של ובהשכחה בסלקציה עסקה האחת זמניות; בו תנועות, שתי מתוך כוננה הציונית ההיסטורית

:(2002) חינסקי שרה זאת שמסבירה בפי היהודית, ההיסטוריה של בהאחדה עסקה שהאחרת

הדיאםפוריות ההיסטוריות את המוסדי, הדיון בעקבות הביקורתי, הדיון מאחד אחת ידיעה הא במחי [...]
הציונית ההיסטוריה של הטלאולוגי להקשר מחוץ הקשרים, נטול אהיסטורי, אחד, מופשט לזמן היהודיות

יהודים של וזהויותיהם תרבויותיהם זמניהם, את שמכליל אוניברסלי כסף כאן מתעצבת היגלות' [...]
(שם,61)1 'הגלות' אחד: זמן למשטר דיאספוריים

לכינון ומסייעת 'מספרת' שנעשתה זו קבוצה על נמנים והתשעים השמונים בשנות והמובילים הבולטים המחזאים

סיפור (המורזיימ; מזי"א עדנה בעיקר בולטים אלה מחזאים בין במחזותיהם. העבר שירטוט דרך המדומיינת הקהילה

'הקהילה של בייצורה חלק שנטלו אלמה), בם"; סו*; יהרדי; (ב6ש סובול ויהושע p(bvr על וינה משגנחתי;

סיפור דרך קשור זה סובייקט זו. מדומיינת קהילה המרכיב הסובייקט של ובכינונו בתיאטרון המדומיינת' הלאומית

דרך אלה ערכים מהדהד הוא בישראל העכשוויים ובערכיו המערבית, התרבות של ולתרבות למדע לאירופה, משפחתו

האידיאולוגית. ותפישתו מחשבתו אורח שפתו,

כינון עבר. וייצור זיכרון בייצור כרוכה הלאומית, ההיסטוריוגרפיה את שרושמת מדומיינת' 'קהילה בניית כאמור,

ומן המדומיינת הקהילה מן המודדים של זיכרונותיהם אחרים, זיכרונות והרס בהעלמה כרוכה פולקלור קהילת

הרשמית.1 ההיסטוריוגרפיה

של עברה את מבנה בתיאטרון, ההיסטוריוגרפי התהליך במסגרת דיאםפוריות והיסטוריות מסורות של השכחה תהליך

פולקלורי בזמן המזרחים של עברם את ומעגן מטשטש שני ומצד לינאריהיסטורי, בזמן ומעגנו המדומיינת הקהילה

זו הצגה מרוקאי. מלן בהצגה המשיחית המרוקאית הגלות של האהיסטוריים בהיבטים הדבר שמתבטא כפי מעגלי,

הסיפור היגדי שהדגמתי, כפי לארץישראל, וערגתם יהודית עיירה יושבי של המשיחימאגי מסעם את מתארת

.(61 (שם, אהיסטורי. אחד, מופשט לזמן מאוחדות היהודיות הדיאספוריות ההיסטוריות בי מדגישה חינסקי <

ואימאז'ים נרטיבים באמצעות סובייקט ותפיסת מדומיינת קהילה לגיבוש פועלים וייצוגיו העבר ייצור 4

מי ואת רואים אנחנו סי את הן: להשאל שצריכות השאלות יחסיכוח. ומתווכים צריכה מגדירים מידע המעבירים
ויזואליות ברפרזנטציות מופץ ההיסטורי מהעבר חלק אתה הצפייתיות, במשטר עדיפה עמדה יש למי רואים, לא
של (Rogoff2000:30).רפרזנטציות אימאז'ים? איזה עלידי מחנות מה ואודות מי של פנטזיות, איזה לא, ואחה
תפיסת מייצרים קולנועיים וטקסטים ספרותיים טקסטים  'אמת' ביצירת עסוקים רק לא בתרבות אימאדים

דברים אותם שלו הסובייקט מרכיב את כך ובתוך בתוכו מקומו ואת העולם את קולט היחיד שבו האופן 'אני'.
הדימויים של תולדה הוא העולם, ואת עצמו את ומבין וחושב הפרט פועל אני שבהן הדרכים את שמאפיינים

שיח סוגי עם מגע של תולדה שהוא כמה עד ה'אני',  היינו 'הסובייקט, מטקסטים. כלומר התרבותי, מן שנקלטו
רגע רק לא הוא כזה מפגש כל שונים; שיח סוגי עם מפגש דרך arnum מאושרר, נהיה  מתעצב בחרבות, שונים

(לובין,11,2003). השתנותו של האינסופי התהליך המשך של רגע הסובייקט, ייצור של רגע אלא קליטה, של
בתיעוד המחזאית דרכה את [המורדים] זה במחזה ממשיכה מזיא עדנה ב'הארץ': כותב הנדלזץ מיכאל M

.(17.6.1998 'הארץ* הנדלזץ, (מיכאל שלנו" והלאומיים הנפשיים החללים
את ומפורר הורס ובמקביל, אחד רשמי עבר ובונה סולל הלאום של נרטיבהעל כי מדגישה (2001) שוחט אלה 1

(שם,8). יהחיםערבים* המונח את שקיים המקף היתר, בין נשמט, שנפער, המושגי "החלל האחרים;
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שהיגלות', כך הזה האלינארי הזמן להבניית 'מסייע' הפולקלור האהיסטורית. ההוויה את מדגישים והפולקלור

בתיאטרון* שנכתבת הרשמיתציובית בהיסטוריוגרפיה יכללו לא הימזרחי', היאחר',

יהאחר' של ואותנטיזציה קולקטיבית' 'זהות .1.2.3.2

הזהות את היטב כ"מגזירה ההצגה את וכינתה מבחינה שהצליחה המורדים ההצגה את שיבחה בעיתונות הביקורת

זהויות המניח הלאומיליברלי היוצר לבית משתייכת קולקטיבית' זהות כימגדירה ההצגה של הגדרתה הקולקטיבית"יי

לסמן המודרניסטית בנטייה מעוגן 'הקולקטיביות' אודות הדיבור הקולקטיבית'. 'הזהות את בשמן ומחפש אחידות

הדיכוי מנגנון את וביה מניה יוצר האחיד' 'הקולקטיבי אחר חיפוש י מהותניות. לקטגוריות אותן ולהפוך זהויות ולמיין

לתוך נגרס שאינו ל'אחר' מעניקה 'אותנטיזציה' פרקטיקת 'האחרים'. זו; אחידה לזהות מתאימ שאינו מי של וההדחקה

במחזות לדוגמה כמו והיאותנטיות', היעממיות' מאפייני את הארופוצנטרית) הציונית (הזהות ה'קולקטיבית' הזהות

מתורגמים פולקלוריים הלאמודרניים המאפיינים כלומר, ד"כרד, ילזי מרוקאי; מלך ספריי; בוסתן הפולקלור
בתוך מקפלת זו אותנטיזציה פרקטיקת מימדיות. חד קטגוריות בתוך המזרחית הזהות את הכולאת ועממיות לאוזניות

'אמיתיי. לתאור המתיימרת חדמימדית הכפפה של האלימות את אלה סגורות קטגוריות

בתיאטרון המיוצגים למזרחים 'עממייםאותנטייםאמיתיים' מאפיינים להעניק שמתיימרת האותנטיזציה 'אלימות'

באופן ומתכוננים מוגדרים והסובייקט ה'אני' דבריהם, שעלפי שונים, פוסטמודרניים הוגים של בדבריהם נחשפת

גיודית הפילוסופית נלחמת ספריה כל לאורך כי מציינת (2001) רוזמרין מירי התרבויות. הפרקטיקות מתוך מתמיד

היא כוח של ביותר המסוכנת הצורה וכנתין. כטבעי אנושיות של כלשהו מימד של בתיוג (Butler 1990) באטלר

באמצעות נקבעות ומציעות משמעות כי ההנחה לאור והטבעי. הנתון האמת, של התווית מאחורי מסתתר הוא כאשר

השפה: ומתוך

בשפה, המגולם החברתי לכוח ואדיש כקודם הגופני, או הפסיכולוגי הקיום של כלשהו אלמנט של הצבה אזי
הפוליטי, המאבק את צורך לבלי תוחם ובכך חברתי, כוח של ההבנה את המצמצם דוגמטי תיחום הוא

וא אפוליטי של תווים תחת מרכזיים רוח מימדי הסתרת עלידי הקיים הכוח מבנה את למעשה ומאשרר
(שם,15). חברתי

המימד נטרול כלומר, כטבעיות, והצגתן כוח של מסוימות צורות קבלת הוא המרכזי היחטא' כי רוזמרין מוסיפה עוד

איזושהי המניחה תיאוריה או פוליטיקה כוח לגורל. ולפיכך לטבע, הכוח הופך זה באופן שלו. וההיסטורי החברתי

שהאפקט כוח, בהפעלת חלק לוקחת לזהויות, וברורה אחת משמעות המקנה אמת של פנימי גרעין או אותנטית זהות

בהכפפה שיש האלימות את לחשוף מבלי סגורות, קטגוריות תחת אנושי פוטנציאל של עשיר מגוון קיבוץ הוא שלו

כזו: (

אירופה במזרח היהודית העיירה אח שהציגו הפולקלור מחזות את גם מאפיינת האהיסטורית הגלות הבניית 8

תכופות. לעתים הציבורי בתיאטרון שמופקים עליכם שלום של ביצירות
ידיעות המחזה", את גונבת ההצגה וויץ, שוש ;16.6.1998 הארץ ולאומי", נפשי ''תלל הנדלזץ מיכאל *

.17.6.1998 אחרונות,
המיידי ההקשר קולקטיבית. בזהות עיסוק גם המודרנה בפרוייקט לזהות ניתן כי מסביר (2002B) שנהב יהודה יי

בטבורה הקשורה אתנית זהות של צמיחתה מדגיש: שנהב הקולוניאלי. ההקשר כמובן הוא ביותר הרלוונטי
אותה ומימוש האירופי הגזע עליונות את שקידם משום רק לא הקולוניאלי, 'האחר' של וליצירתו לקולוניאליזם

אותו ולהפוך זהויות ולמיין לסמן שהוזל משום גם אלא אתניות, היררכיות יצירת תור הכבושות בקולוניות
>שם,7). מהותניות" לקטגוריות
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האתי הציווי כי לומר ניתן פוליטי. לשינוי כלי אלא לאמת, סימן הקבוצתית או האישית בזהות לראות אין
חהכרה הציווי הוא שניתן, כמה עד הכפפה נטולי חברתיים יחסים לאפשר ושאמור בדברים, המובלע

(שם,16). בביקורת אותה להעמיד והנכונות הזהות של בפוליטיות המתמדת

אחד לתיאטרון; בלעדית אינה ונתונים, בטבעיים מזרחיים מאפיינים קביעת דהיינו, המזרחיות של אותנטיזציה

של וייצוגם כינונם הוא (2002) ומוצפיהלר שנהב חבר שמציינים כפי המזרחים, של והייצוג הכינון מנגנוני מארבעת

ההגמוניה: של המערבי הדימוי לחיזוק ישירות שקשור כינון אותנטית, כקהילה המזרחים

של קיומה תוקף של רציף באישרור קבע בדרך מלווה הלאומית התרבות בתוך המזרחיות של כינונה
המזרחיות ומכוננת חוזרת שבאמצעותה המרכזית הייצוג פרקטיקת הלאומית. התרבות בתוך המזרחיות

תכונות בעלת מהותנית כישות המזרחי את המציגה האותנטיזציה, של הפרקטיקה היא הלאומית, בתרבות
של לתהליך הכרחית 'אותנטיזציה' של זו פרקטיקה עם. ומנהגי שבטיות של מסורת, של פרימורדיאליות

(שם,291 ומתקדם. פתוח אוניברסלי. כימערבי' בהיפוד.ולבו הדומיננטית הקבוצה של העצמי הדימוי הבניית
שלי).* הדגשה ,

מנהל אגמון, יעקוב של מדבריו מתבהרת בתיאטרון אותנטית' כיקהילה המזרחים וייצוג לכינון זו מודרניסטית נטייה

לעודד העדיף לדבריו, כיצד אגמון מספר (2002) מקלף ודורית גורמזאנוגורן יצחק עם בשיחה 'הבימה'. תיאטרון

של הסבריו השכל". מוסר עם פולקלור של בחומרים "לעסוק מגמה מתוך הישראלי בתיאטרון פולקלור של הפקות

את התוחם הסף' כישומר התיאטרון, ושיח הלאומי השיח בשדה ומקומו תפקודו את מעניינת בצורה משקפים אגמון

אגמון: מספר כך ויארצי', כיאותנטי' הפולקלור את ומממן הגבולות

חסיד איש דברים: שני עשיתי זמן באותו אני [..] זה את יזמתי שאני במקרה לא זה [...] ספרדי בוסתן [...]
מתקנת, אפליה לעשות צריך שאני היתה לא שלי הגישה אומרת זאת מאנגר. איציק של והמגילה היה

זה המשפחתיים, לתאים האמיתי המבט עם המוסרהשכל, עם הפולקלוריסטיים, הארציים, האלה, החומרים
התימנית. השירה על הגרף ילדי את זה אחרי שהפקתי מקרה לא [...] זה את עשיתי זה ובגלל אותי עניין

(שם,33). שלהם מההורים שמעו שהמשתתפים הסיפורים היה הרעיון

הצגות 'האחר'. של התיחום קווי את בדיוק משרטטת למראייניו אגמון עלידי הניתנת הפולקלור הצגות רשימת

'אותנטיזציה' של פרקטיקה דרך מכוננות מרוקאי; ■f^a היה; הסיד איש הכרך; ילדי ספרדי; בוסוע כמו הפולקלור
הניגוד. דרך על המדומיינת הקהילה הבניית את

נמוכה"7 סמכות ביעמדת הפולקלורי הטקסט .1.2.3.3

לאומיתליברלית זהות גיבוש בתהליך השורשים חיפוש מסע את זמנית בו מאפיינת המהוחנית הפרקטיקה 9
זהויות ביצירת מדובר המקרים בשני פולקלור. באמצטות המסומנים של ה'אותנטיזציה' מסט את וגם נאורה
קשורה אותנטיזציה יעיל. ובטיעון שיכנוט כאמצטי נוחה שכה מחוחנית הפרקטיקה את שמגייסת מדומיינות
מה הוא  טממי פולקלורי. אותנטי, שנקרא מה כל טבע/תרבות: של המובהקת הבינאריתמערבית לחלוקה
מתורבתת, לציוויליזציה שמתקשרת בתרבות דבר של והיפוכו  המעגלי לזמן מבויית. הלא לטבע שמשתייך

אירופימערבי. שהוא מה לכל משתייך המתורבת הקוטב בקצרה, (2000 (אליאור מחשבה לשכל לחוק,

והריטואלים, החגיגות וביו התיאטרון בין להפריד הרצון אי או הקושי בגלל כי מציינת (2002) בלקיו אהובה *
לא התיאטרון אמנות חולדות במחקר גם כי מוסיפה היא עוד בנפרד. הפולקלור בחקר העממי התיאטרון נתקר לא
הממוסד התיאטרון של מקורותיו בדיקת לצורך רק אלא עצמה בפני כסוגה בדרךכלל העממי התיאטרון נחקר
לבדוק זאת ובמקום ה'עממי' התיאטרון את לחקור אלה מקובלות מכוונות לסטות אבקש זה בחיבור .(20 (שם,
את דוחה גישתי המודרנית. המדומיינת הקהילה הבניית בישירות' ה9ולקלוריםסי המוזזת של המיוודר מבנהו את
תיאוריה הפולקלור: לחקר בהקשר יותר ההגיונית התיאוריה את לקבל שמציע (Bogaiyerv 1976) בוגסירב גישת
דרך העבר ייצוגי את לבדוק אבקש בו האופן והטממית. ח'גבוהה' האמנות של הדדית הפריה קיימת כי שמניחה
הפולקלור כי היא שלי היסח והנחת מאחר בוגטירב של ההדדית' 'ההפריה מגישת מתעלמת הפולקלור מחזות

הפולקלור משרטט הניגרר דרך ועל מדומיינת קהילה הבניית של מובהק לאומי היסטוריוגרפי לפרוייקט משועבד
הארוצנטרי. המוצא מיתוס את
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ראויים וערכים סובייקט של ייצוג משקף הטקסט אין  נמוכה' סמכות 'עמדת הפולקלורי ולייצוג להיגד לטקסט

תפיסת (א) גורמים: לשלושה בכפוף נמוכה סמכות בעמדת מוצבים אלה טקסטים לאמץ. הצופה מתבקש שאותם

מרכיב שהינו הפולקלוריעממי ההיגד של נחיתותו (ב) 'הגבוהה' לתרבות כמנוגדת העממית המסורת את המודרניזם

לעומת 'טהורה' כאמנות עצמם תופסים תמיד כבר מודרניסטיים ותיאטרון אמנות שדה (ג) הפולקלור בהבניית חשוב

'נמוכה'. 'עממית' אמנות

בוסתן ההצגות של הפולקלורי הטקסט את מגבש 'נמוך' אסתטי בשדה פולקלורי עבר ייצור  נמוכה סמכות עמדת

זהות לגיבוש מודל משמש הטקסט אין לה שבהתאם נמלכה' סמכות ביעמדת הטרד ילדי מרוקאי; מלף ספריי;
ויבה משפחתי; סיפור המורדים; לדוגמה, כמו המדומיינת' 'הקהילה את המבנים טקסטים שמשמשים כפי הסובייקט

הטקסט את מגבש המדומיינת' ה'קהילה בהצגות 'גבוהי אסתטי בשדה המדומיין הלאומי העבר ייצור כ**. הים; על
חשוב. רעיוני מודל בטקסט לראות לצופה וקוראת המשמשת גבוהה' סמכות ביעמדת

מציאות. של בייצוגים עוסקים המדומיינת הקהילה את ומשרטטים היגבוהה' לאמנות המשתייכים המודרניים המחזות

(פסיכולוגי, קוגניטיבי מבנה ומייצג היאוניברסלי' את מייצג אלה במחזות ה'אני' הקלאסי המימזים עקרונות עלפי

וכאידיאל פרובוקטור כיגיבור', מוצגת אלה במחזות הפרומתאית הדמות המציאות. מתוך שנגזר אסתטי) או מוסרי

של נושאה להיות המודרני האידיאל את כך תוך ומממש משפחתי) סיפור (המורדים; מורד זה גיבור המודרני,
את המעצבים דימויים שמייצרים טקסטים הם היגבוהים' המודרניים המחזות והירואית. חדשה לחברה מתקנת שליחות

מפעיל מולם שעומד הצופה (לובין,40,2003) גבוהה' סמכות יעמדת יש אלה לטקסטים הלאומי. הסובייקט תפיסת

לחיקוי ראויים ואידיאלים ערכים סובייקט של ייצוג לצופה משתקף הטקסט מן עצמי: שיפוט ושל למידה של תהליכים

ערכיו את עצמו את ולשפוט לשקול לצופה קוראים אינם הינמוכים' הפולקלור מחזות לאמץ. מתבקש הצופה שאותם

אלה. למחזות בהתאם ופעולותיו

שלו האזמניים הדימויים ומערכת הפולקלורי הסיפור היגדי את בתיאטרון העבר ייצור של 'גיוסו'  נמוד היגד
בתיאטרון. המדומיינת הקהילה במחזות הנרקמת מההיסטוריוגרפיה המדירים

כמו המדעי השיח גם לדבריו והסיפורי. המדעי ידע: היגדי של סוגים בשני מבחין (Lyotard 1979) ז.פ.ליוטאר

בדומה כנחות. נתפס מהשיחים אחד אך היגדים, של ממכלולים מורכבים והמאגיה) הפולקלור את (המאפיין הסיפורי

הלוגוס, סדר עלפי שאינו מה את לשוליים הדוחק ככלי המערבית הלוגוצנטרית הפרקטיקה את שתופס לדרידה

כותב: ליוטאר

בדיקה עוברים אינם לעולם שאלה ומגלה הסיפוריים ההיגדים של תקפותם על עצמו את שואל המדע
תת פרימיטיבית. פראית. אחרת: למנטליות כשייכים אותם מקטלג הוא והוכחות. טיעונים באמצעות

בדיות, הם הסיפורים .[...] בערות קדומות, דעות ממכות, מנהגים, מסברות, מורכבת זרה. מפגרת. מפותחת.
 בערות חשכת אותה לתוך אור קצת להביא מנסים הטוב. במקרה ולילדים. לנשים טובים אגדות, מיתוסים

מן אחד כל המאפיינים הכללים של הכרחי פנימי תוצא הוא זה שקול לא יחס לחנך,לפתח. לתרבת,
המערב של מראשיתו התרבותי האימפריאליזם של ההיסטוריה כל זוהי מוכרות. התוצאות המשחקים.

שלי). הדגשה ,37 (ליוטאר,

) חזןרוקם גלית ולמרכז. לאליטה כניגוד הפולקלור הצבת של זו למגמה קשורה כנחות הפולקלורי ההיגד של הערכתו

כניגוד בהצבתם מסורתי באופן כרוכה  אותו היוצרים הסובייקטים  הפולקלור נושאי "הגדרת כי מציינת (1997
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רואה (1997) חינסקי שרה (שם,53). "[...] אקדמיה מרכז, אליטה, היררכי: בסולם מהם גבוהה אחרת, ליישות

היעם' של ובאיתורו בהמצאתו כרוכה עממית מסורת של המצאתה לדבריה העממיות, המצאת חשוב תנאי זו בהנגדה

חינםקי: מסכמת כך מםויימת. עממית יצירה המייצר

אנשים קבוצת  'פולק' על מתבסס התשעעשרה, במאה המושג משימושי שמתברר כפי הפולקלור, הגדרת
המתורבתת לחברה הונגדה הפולק קבוצת .''Volgus in popolo" המכונה ביותר הנמוכה השכבה מן

רק לאיתור ניתן הפולק כי להבין חשוב .(Dundes 1977,20) מלומדת" בחברה מלומדים כ"לא והובנתה
יכול אינו הפולקלור אליה. ביחס מתכונן הוא התרבות; גבולות את המגדירה אליטה שמתקיימת היכן

.(17,1997 (חינסקי, גבולותיו את ומגדירה לפולקלור מחוץ עצמה את הממקמת הקבוצה ללא להתקיים

שדה של המודרניסטית בחלוקה גם השאר בין מעוגנת הפולקלורי הסיפור היגדי של נחיתותם  טהורה אמנות

העבר ייצור את ממקם זו מודרניסטית במסגרת בתיאטרון הפולקלור עיגון 'נמוך'. ולפולקלור 'גבוהה' לאמנות האמנות

נתון התיאטרון היות עובדת נמוכה.3 סמכות כבעל הטקסט של למיקומו ותורם ינחותי_מלכתחילה בשדה הפולקלורי

שלו. והדרמטורגי הקאנוני הפרשני, לשיח מודרניסטיות מיון' 'שיטות לגיוס מביאה מודרניסטי, שיח משטר בתוך

זה. בשדה להגמוני (Bourdieu 1984,485) הטוב' היטעם של האסתטי ההיגיון הפך האירופית, האמנות ייצור בשדה

:(1997) חינסקי שרה זה בעניין מציינת כך

של האינטרס מן נובעת 'נמוכה', 'פופולרית', 'עממית', אמנות לבין יטהורה' אמנות בין הפורמלית החלוקה
ייצוגו את לעצמו שתובע ספציפית אוטונומית רציונליות בעל כעולם עצמו את להבחין הגבוהה האמנות שדה

) היבעים1 לתווית בניגוד (הנעלה) הינישגב' חווית את מעניק אשר זה ביותר, הגבוה התרבות מפלס של
של הקוטב 'אובייקטיבי'. מובחן עיקרון של מעמד לעצמה שקנתה הגישה גם זוהי .(Bourdieu 1984,487

של כמיטונימיה אירופה של הסמכות את להם המשאילה זיקה לאירופה, זיקה מקיים הגבוהה האמנות
הפולקלור את מציג הראשון, של הפוכה ראי כתמונת הנבנה השני, הקוטב אנושית. ומבוהקות אוניברסליות

(שם,185) ילידות של כייצוג

בתיאטרון" והפרומתאי המסורתי .1.2.3.4

לתיאטרון 'חילחלה' הקידמה, ברוח יותר טוב עתיד לעצב האדם ביכולת באמונה שדגלה המודרניסטית התפיסה

הקידמה למען האדם של ומרידה ללחימה סמל שהיה פרומתאומ ברוח שעוצבו שונות דמויות באמצעות הישראלי

לראות שניתן כפי המורד כפרומתאוס ההגמוני הסובייקט את הגדירה זו מודרניסטית תפיסה מחד, המחשבה. וחופש

השוללת נוקשה מסגרת במסורת שרואה התפיסה עלפי המסורתי היהודי את עיצבה ומאידך בהמודדימ,
אינדבידואלירפלקטיבי. יצור שהינו המודרני האדם של המוחלט כניגודו המסורתי האדם ואת אינדבידואליות

המסורת את לדחוק כדי שנוצר חדש מודרניסטי כמיתוס המסורת את הקלאסית בתפיסה רואה (2003) שגיא אבי

כפיפות וביניהם: אפיונים סדרת למסורת מייחסת למסורת הקלאסית התפיסה כי ומסביר המודרנית0 הקיום מהווית

הנשלטת תרבות היא המסורתית התרבות זה דימוי לפי רפלקטיבית. ביקורת ללא וחיים דינמיות העדר לעבר, מוחלטת
הנורמות, המוסדות, החברתיים, הסדרים מכלול את מכוננות אלו מסגרות ונוקשות. קבועות סגורות, מסגרות עלידי

The Voiksstuck or תתתרבות: המייצג כתיאטרון נתפש (folk play) הפולקלור מחזה כי מציין ברכט ברטולד 9
with folk play is normally a crude and humble kindoftheatre which academic cirtics pass over in silence or treat

)ibid:153)." condescension

בסולו. שפינתה של הפרומתאית דמותו אודות המרחיב ב' מס' נספת ראו *
בדיאלוג ומתהווה שהוא מה אלא מהעבר, שנמסר מה אינה המסורת והפתוח, הדינמי אופייה על מצביע שגיא 0

עליונה מקשה המסורת מושג את שהמיר המסורתיות מושג כי טוען שגיא העבר. לביו ההווה שביו המתמשך
המסורת. על לנו שיש הדימוי את מייצג המסורתיות מושג המסורת. מושג את אחת לא להבין
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מסורת עלידי מוחלטת בצורה מכונן מסורתית בתרבות החי האדם הקהילה. חברי של והתקוות הזיכרונות האתוסים,

במכלול והבלתילגיטימי הלגיטימי את קובעת היא התשובות את ואף הלגיטימיות השאלות את מעצבת היא זאת:

האתיקה המטאפיסיקה, היא המסורת דבר. כל נשפט שעלפיה להערכה הסטנדרטים את מציבה היא החיים. תחומי

כלשהו יסוד על לערער מקום ואין מוחלטת, בצורה כוודאית נתפסת המסורת זה, דימוי לפי הבלעדית. והפרקטיקה

המסורתיות בה. פגיעה או ערעור כל מאפשרת אינה ולפיכך קדושה, של ממד למסורת מייחסת המסורתיות מיסודותיה.

מקום להם מקצה אינה למצער או אדם, בני של והאינדווידואליות הסובייקטיביות את שוללת "המסורת כי מניחה

אינם מסורתית בתרבות החיים אדם בני כי מניחה המסורתיות דומה באופן כי שגיא מוסיף עוד (שם,20). מרכזי".

נאלץ הוא ולהחליט לבחור האדם על כאשר רק שכן ספונטנית, בצורה החיים אדם בני הם רפלקטיביים, יצורים

מדגיש: שגיא רפלקטיביים. להיעשות נאלצים אדם בני יורד המסורת של כוחה כאשר רק רפלקטיבי, להיעשות

החיים לבין הקדםמודרניים החיים אופי בין וקרע פער יוצרת המסורתיות של הדימוי דרך המסורת תפיסת
יצור הוא המסורתי. האדם של המוחלט ניגוד הוא המודרני האדם המסורתיות. של הדימוי לפי המודרניים.

החופשית הכרעתו היא וזהותו חייו סדר את המכוננת היחידה והסמכות אוטונומי. ספקו. רפלקטיבי.
שלי) (שם,הדגשה

לראות המודרני העולם של לנטייה קשורים השפינוזאית העולם תפיסת והן המערבית בתרבות הפרומתאי המיתוס הן

ההומניזם, הרנסנס, של החילוניות .(2000 (אוחנה נאורות ערבי ולכינון הדתית הכפייה למיגור ונלחם כמורד עצמו

בהדרגה שהיה לפרומתאוס, מהפכנית משמעות נתנה אוחנה, מדגיש המודרנית, והאידיאולוגיה הנאורות הרומנטיקה,

פאוםט  פרומתאום  המערבית התרבות שעיצבה מיתוסים בסדרת האלוהות. במקום עצמו את המעמיד האדם לסמל

מהאלים האש את שגונב האנושי, המין נציג הוא "פרומתאוס האנושות. לשחרור האנושית התשוקה ביטוי לידי באה 
(שם,4). האוניברסליים" האנושיים הערכים למען הדגל נושא היה בניהאדם, בין והתבונה הידע 'אור' את ומפיץ

המורד האדם את וקאמי, מרקס ועד ושלינג מפיכטה גילמו, האש להשגת ומאבקו האור אחר פרומתאוס של חיפושו

לו. שמחוץ שרירותיים בכוחות

פרומתאוס) של דמותו (בן שפינוזה המופת דמות את להציב שניסה ס1ל1 המחזה לדוגמה, צמח זה ליברלי שיח מתוך

הפרומתאי הסובייקט של בולטים ייצוגים שני הנאורות. עקרונות עבור באמסטרדם הדתית הכפייה נגד הנלחם

ייצוגי הוא, השני בטיילו, הנאורות ערכי את שמגלם הפרומתאי הלוחם שפינוזה הוא הראשון בתיאטרון. מתגלים

סובייקט הנאורות. ערכי עלפי עצמו מכונן מורד, חושב, סובייקט המדומיינת, הקהילה במחזות הפרומתאי הסובייקט

תחת הנתונה רפלקטיבית ולא נוקשה במסגרת קבועים שחייו ה'פונדמנטליסטי'חרדי, של כהיפוכו מיוצג זה פרומתאי

בהצגה רבנים צווי עלפי לתלאביב הפולשים החרדית השכונה תושבי של חייהם לדוגמה, כמו נוקשה שליטה

בתיאטרון: הפרומתאי לסובייקט בולטים ייצוגים שני :

ואת הדמוקרטיימחילוניים המערביים הערכים את משרטט 6ולו ב*דוזה הפרומתאישפינוזאי הסובייקט א.

עליו לכפות שמבקשת באמסטרדם היהודיתמסורתית בקהילה נלחם הוא לדוגמה, אלה. ערכים על המלחמה
בשני האינדבידאולי*טיימ, הערכים ברוח נלחם, שפינוזה הפרט. חירויות את ממנו ולשלול דעותיה את

במחזות המורד הפרומתאי הסובייקט אדם. זכויות לכיבוד ומטיף ומדינה דת להפרדת מטיף הוא מישורים:
ברוח הדמוקרטית המודרנית האידיאה את מכונן גגשפחתי) 6י6ור יהודי; נפש (המורלימ; השונים

במפורש מכוון אך שפינוזה, של בימיו באמסטרדם הדתית הקהילה על מדבר סו* מחזה השפינוזאית.
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את זלצמן שואלו! זלצמן לאביבה בראיון החרדים. לכי; nrt&n בין היחסים ולמארג הנוכחית לתקופה

םובול כיום?" כחילוניים החרדים מלחמת על נכתב המחזה כאילו "נשטע, .m מחזה אודות סובול יהושוע

עונה:

וביטא מהמדינה הדת הפרדת של האידיאולוגיה את ביותר החריפה בצורה ניסח שפינתה
של היסוד קווי את קבע בעצם הוא האחרים. לפני הרבה חו&שית, מודרנית מדינה ברעיונותיו

את קנה לא הוא לצערנו, אבל אותו. העריץ בןגוריון זו מסיבה המודרנית. הדמוקרטיה
(שפ).1 מהמדינה" הדת את הפריד ולא הסוף עד שפינתה של האידיאולוגיה

3000 לפני מקום באותו בדיוק היום נמצאים שאנחנו לנו, שנדמה רגעים בהצגה יש "אבל שואלת: זלצמן

עונה. סובול שנה:,

שך הרב יצא המחזה את שכתבתי שבזמן המקרה קרה אבל שלי, הכוונה היתה לא זאת בעיקרון,
גם כי ההוא, המצב את עיני לנגד ראיתי ופתאום שפנים, שאוכלים הקיבוצניקים על ההתקפה עם

חזרה יש ברוסיה הדת. אל שנסוג בעולם היום חיים אנחנו טריפות. באכילת הואשם שפינתה
(שפ). [...] הדת אל נסיגה יש אצלנו וגם החומייניזם, אל בסיגה באיסלאם הפרובוסלבית, לכנסיה

ברוח החופשיים חייו את מעצב הוא בה הדרך בעצם מורד המדומיינת הקהילה במחזות הפרומתאי הסובייקט ב.

במחזות ומעוצבת נתפסת האמנות הפרומתאית. לרוחו בביטוי באמנות בוחר זה סובייקט : המודרני" האינדבידואליזם

הסופר הקוסמופוליטית. ההגמוניה של גיבורה להיות מתאים כמורד האמן נשגבת, כחוויה והרומנטי המודרני במובנה

ונחום מינה הכתיבה. אמנות בחלומות, הנשגב את שהגשים כאדם הוינאים חבריו עלידי נתפש הימ, על בוינה מרטין
כמו: במחזות בולט זה מורד פרומתאי סובייקט אומנותם. הגשמת למען העולם תענוגות על לוותר מוכנים בנאהגימ

בערבים מהגיבורים כמה מורדים הימ על בוינה גגשפחתי. סיפור יאיר, הג&וריימ, הימ; על ויינה יהולי; נפש
של פעילותם תחילת עם לארץישראל לצאת מחליטים הם סוציאליסטים אידיאלים ושטופי האוסטריםבורגנים

מורד ושאול) אלמה (מרתה הראשון הדור הקודם, בדור הדורות שלושת מורדים בה3?ור"ויפ, באירופה. הנאצים

קיצוניות שמאל לתנועות ומצטרפת בהם מורדת מיכאלה בתם הבריטים, נגד יהודית במחתרת ופועל הוריו בערכי

לפני במחתרת שטרן יאיר של סיפורו את המספר ביאיר נפרשת דומה מחתרתית פעילות השישים. שנות בסוף
למהפך מביאים מרידתם ודרך מקובעות באידיאות מורדים הגיבורים מרבית בקצרה, הבריטים. עלידי תפיסתו

של מוסרית עליונות מובנת כך והמתקדמת.. החופשייה המדינה והקמת הציוני האתוס את ומקדמים ובחברה בתרבות

פליישר). שייבללה; שילון"; (בגזול^ת אדם ובזכויות בדמוקרטיה לפוגעים ביחס ההגמוניליברליפרומתאי הסובייקט

זה היפוך המורד. הפרומתאי לסובייקט כניגוד מוצג החרדימסורתי היפובדמטליזם'  בתיאטרון 'המאובנת' המסורתיות

תלאביב ועל המדינה מוסדות על השתלטות מעשי של רצף לאחר שינקין. הביתברחוג של האחרונה בתמונה מודגש

התיאטרון: את שיסגור להם ומבטיח האורחים/צופים את מגדף 'הבימה', תיאטרון של לבמה עמר הרב מגיע בפרט,

[...] טינופות גויים, מופקרים, חלאות, צוחקים. אתם מה [...] בתיאטרון סדר עושה אני היום [...]
השם, חילול זה אלילים! עבודת ולא תיאטרון יהיה לא אצלי [...] אה? הבימה, ארורים, מתיוונים,

.(55) ומסיכה פסל יהיה לא אצלי זה

.7.10.1991 דבר, זלצמן, אביבה 4

לא האומר זה המורד? האדם הוא "מי קאמי: אלבר של המורד 'האדם מתוך מצוטט המורדים להצגה בתכנייה n
עבד עצמו. בשביל לחשוב מתחיל שהוא ברגע 'כף האומר זה גם הוא ויתור. על מעיד אינו שלו הסירוב אבל

'די, לומר: מתכוון הוא לא! אומר כשהוא יותר. לציית יכול שלא 3תאום מחליט חייו כל ל9קררוח שציית
מורד הוא אותו. לעבור שאין גבול של קיומו את מאשר שלו הלא אחרות, במילים יותר' ולא כאן עד הגזמתם,

התערבות, של מוחלטת דחייה על נשען המרד ב3ניו. המוצבים לתנאים להיכנע מסרב בפירוש שהוא מ9ני
של הרגשתו ללא להתקייים יבול אינו המרד ל..' זכות לו ש'יש המורד תחושת נסבלת,ועל כבלתי הנתפסת

איתר".(שם). שהצדק המורד
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היהודית לקהילה 'האור' את שמביא שפינתה בחיי העוסק סף£ המהוה של סוגר אימאז' הוא האור והבאת חי*וש

כלכך "למה בקול: וקורא 'הבימה1 תיאטרון בצופי המנודה שפינוזה מביט ההצגה בסוף אמסטרדם. של ה'חשוכה'

דהיום, ישראל של החרדית הקהילה היא אמסטרדם של החשוכה' 'הקהילה כי ההצגה לאורך ברור כאשר כאן", חשוך

זרים, ששונא הדתילאומי 'הפשיזם' את החושפות בהצגות בחושך. הנלחמים הליברלים של נציגם הוא ושפינוזה

לנאורות נגד כתשובת מופרדות לכיתות חלוקה של למצב לשוב מבקשים הם במהופך, פרומתאוס את הדתיים מגלמים

האוניברסלית.2

סולו ההצגה עלפי אלה מסגרות 'בחושך'. נוקשות במסגרות היא אף מתנהלת אמשטרדם של המסורתית הקהילה

שפינוזה מתאר ההצגה את הסוגרת ובתמונה לעצמו דורש שהוא הפרט חירויות על חרטה להביע שפינוזה על כופות

אותו: נידתה המסורתית שהקהילה לאחר מצוי הוא בו החושך את הפרומתאי
ניתן והיה בפשע, מצויה החירות הייתה אילו אותו. לשם מוכנים מתימעט רק מאוד. כבד הוא החירות מחיר

הדברים כל אבל לאנחות. חירותם את עוזבים בניהאדם כל כמעט היו לא גדולים, ייסורים בלי להשיגה
הזמן? מה הזה? המקום מה אני? איפה ושואל) הקהל את מגלה (הוא נדירים. כשהמ קשים,  יקריהערך

חשוך?. כלכך למה

בתיאטרון הגלות' לשלילת האוניברסלית האחדות משטר .1.2.3.3

שביקשו (1997 (שפירא החדש' 'היהודי של השונים בדגמיו ביטויו מצא אוניברסלית אחדות של המודרני המשטר

זה משטר אוניברסליסטית. אוריינטציה בעלת חדשהחילונית זהות בעל ליהודי ולהופכו הגלותי היהודי את 'להתיך'

'עיקרון .(1994 (רזקרקוצקין הגלות שלילת של ישראליתציונית הוויה ויצר היחשובים' הדת מכבלי בשיחרור תמך

'עיקרון כגלותית. שנתפסה ההוויה מאפייני שלילת על מבוסס הישראלי ובתיאטרון בתרבות שרווח הגלות' שלילת

הזיכרון את שוללות ההצגות (א) אופנים. בשני קיךוש;ז#גץי;ש3עה הספרי שמואל של במחזותיו רווח הגלות' שלילת

זוכות שונות גלותיותדתיות דמויות (ב) (חמץ); שכחה על וממליצה 'פרנויה' אותה ומכנות הגלות, היסטורית והנצחת

בלךיוש. המשפחה אב אריה לדוגמה, כמו פסיבי גלותי טיפוס של סטריאוטיפי ליצוג

ז'אק דיברו הדכאניים והיבטיה האוניברסלית האחידות שאיפת של הנוספים מאפייניה על  ואוניברסליות אחידות

השואפת צדק, של אידיאולוגיה לוינס, לדעת כי מציין (תשנ"ז) לוי זאב תשנ"ז,86). (לוי, לוינם ועמנואל דרידה

הוסרל נגד לוינס של הראשונות הטענות אחת כלשהי; מאלימות להתחמק יכולה אינה היחידים כל בין לסימטריות

החתירה דהיינו, המערבית, הפילוסופיה מהלך את שקבעה יוונית, מסורת מאותה השתחררו לא הם כי אומרת והיידגר

לוינס: על בדברו לוי מסכם כך 'הזהה', על 'האחר' בתור שנתפס מה את להעמיד המתמדת
הפילוסופיה של הלוגיקה את לוינם, לדעת המגלמת , L'auter et le meme של הבעיה זוהי

הנובעות מוסרית, מבחינה השליליות ההשלכות על להלן ידובר עוד היוונים. בשורשיה החל המערבית 1
הכנעתו האחר, לכיבוש החותרת אלימות זאת 'העצמי'. או 'הזהה' בתוך 'האחר' את לבולל הזאת מהמגמה

.(106 (לוי,תשנ"ז, עליו ושליטה

את "דע הםוקראטי: מהציווי יוצאת האחת המערבית. הפילוסופיה המסורת את המאפיינות מגמות שתי על עומד לוינם

העולם. להכרת ואחרכך עצמית, תודעה כלל קודם הפילוסופיה שואפת לוי, זאב מסביר זו, מגמה פי על עצמך!".

בסוגיית מכונן כטקסט שפינתה, של ומשנתו בחייו שעוסק סולו למחזה ראשית אתייחס החרדים אוזות בפרק z
הדתי הפונדמטליזם הבאים: ההיבטים לשני התייחסות תוך הישראלי בתיאטרון פרומתאוס של החרדי תשלילו
היבטים שני יותר, מאוחר האדם. בזכויות פוגע דתי ופונדמטליזם המדינה, מוסדות על בהשתלטות מאיים וזרדי
האדם. זכויות ועל נזוסדוח על כאיום ולתפיסתם בארץ החרדים לחיי הנוגעים המחזות את לחקור יסייעו אלה
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העולם. את והן העצמי את הן הכוללת בכללותה, להוויה נוגעת זו אחרות אולי העצמי, מן אחר משהו הוא העולם

שלתפיסתו התכלית זאת טוטליות." אומרת זאת אחדות, על הזה הריבוי את להעמיד לפיכך תהיה הפילוסופיה תכלית

להכרת מעבר החורג הריבוי, את להמיר ^^(meme) זהות על (autari) אחרות כל להעמדת חותרת לוינם של
כאשר "גם :if האוניברסליזם בשם גם לדכא סופו ל'זהה' שחותר אינדבידאוליזם להבנה.'1' ניתנת באחדות האדם,

לוודאויות כולם של בכפיפות היתר בין המתבטא אלימות, של יסוד בה נשאר היטב, מתפקדת השלטונית ההיררכייה

(שם,244).£. והספציפיות" האישיות הקיומיות בעיותיו על האחר היחיד את המשכיחות מסויימות, אוניברסליות

ושל הישראלית החברה של מכונן כיסוד הגלותי 'שלילת את שחקר (1994) רזקרקוצקין אמנון  הגלות שלילת

ודחייתה הגלותיות מן הישראלית החברה של היקמאית' החרדה את חושף אחיד, חדש' לייחודי השואף הציוני האתוס

מראה רזקרקוצקין וכיו"ב. מנהגים אנטימודרניות, חברית, הסתגרות כמו: גלותי, קיום המזכירים האלמנטים כל את
הדיכוי את לראות ניתן רזקרקוצקין של בדבריו בהם. ש'דבקוי הגלות מאפייני בגלל החברה מן מיעוטים מודרים כיצד

שלמות מסורות של הזיכרון שלילת את גוזר הגלות' 'שלילת רעיון לטענתו, ואחידות. לםימטריות מהדרישה שנובע

דמוקרטית. ליותר הישראלית החברה את להפוך תוכל גלות תודעת רק וכי כגלותיות, הישראלי בהקשר שנתפסות

בניגוד הגלות. שליילת תודעת של נוחים לינשללים' אותם הופכים הגלותית והוייתם החרדים עלידי הגלות חיוב

בהתעצמות הטמונות הסכנות את החוקרים החרדים, אודות הרווח הליברלי ולשיח (2001) וינירב של לתפישתו

שלילת "תודעת מכנה שהוא ממה בחלק החרדים מהשתלטות החרדה את רזקרקוצקין תופס ה'גלותית', החרדיות

הוא זו, תודעה היהודי. העבר של שלילתו על המבוססת הציונית ההיסטורית התודעה של מכונן יסוד שהינה הגלות"

אל הזיקה להגדרת מובילה כקדם ימינו חידוש בבחינת היהודית, ההיסטוריה של כמימושה ההווה את רואה אומר,

רתיעה מעוררות הגלות למושג הקשורות השליליות הקונוטציות היסטורית': 'זכות ושל בעלות של במונחים הארץ

3(I (שם,14 תרבותית להסתגרות שקשור דיכוי של טעון זיכרון מסמן הוא הציבורית בתודעה בו, השימוש מעצם

אומר הקיצונית, בצורתה לחלוטין. אחר משהו בכלל שיש ההנחה עצם את ושולל מעצמו דבר כל מודד העצמי "
ושל שהווים אלה של הדברים, כל של המידה הוא האדם פתסגרום: הקדםנזוקרטי הפילוסוף זו מענה ניםת לוי,

הווים". שאינם אלה
לוינס. על9י האחר, לעצמו. מוכר שנשאר לגמרי, אחר משהו שקיים בכך, מכירה לחלוטין' 'האחר אל חשיפה *

האוטונומית. באחדותו להשאירו עלי שומה אלא עולמי, בתמונת אותו הצבתי אני שלא מכיוון אחר הוא
(לןי,חשנ'ז,112).

השאיפה אודות לוינאס דברי את מהדהדים הישנה הזהויות פוליטיקת (2001B)אודות שנהב יהודה של דבריו n
זהות להכיל ביקשה הישנה הזהויות פוליטיקת כי מדגיש שנהב וה'אזזר'. הריבוי את ולטשטש בזהה' לדבוק
הזהויות ''פוליטיקת תרבותיים'. 'זיהומים המייצרים אקטים טתסגרסיביים, אקטים איפשרה לא [...] אחידה
תחת 1זדשות,לחתור קטיגוריות להמציא מוצלבות, זהויות ממוקפות, זהויות יצירת מאפשרת אינה הישנה

של מעמדו על וערעור הקיים הזהויות מערר שיבוש היא אלה כל של ומשמעותם מאחר קיימות, קטיגוריות
שלי). הדגשה ,10 (שם, המדינתי* ה'סימף

לשית כניסה פירושה קוהרנטי, סובייקט לכונן שחותרת הומוגנית. קריאה כי מדגישה (2003) לובין אורלי s
(שם,237). ה'זהה'" לעמדת רדוקציה עובר ה'אחר' הזה, השיח במסגרת האוניברסליסטי:

מן רק לא התנערות פירושה הגלות שלילת הגלות: שלילת מתודעת הנגזרים היבטים כמה מונה תקרקוצקיו 3
מושג של 'מעמדו' זה במובן המדכא. העבר אל מההתייחסות הנובעת המחוייבות מן גם אלא הדכאנית המציאות

ביו הדיכוטומיה ההבחנה בשפתה. ומתנסח המודרנית העולם הקפת כל3י מופנה הוא כאשר משתנה הגלות
בקנה עומדים שאינם יסודות של הרחקתם לשם בדרךכלל משמשת כ'אתיברסלי' שמוצג מה לבין 'פרטיקולרי'
העצמי הדימוי על המעיבות חרבויות מסורות של לשלילתן כאמצעי ההגמוניות, התרבותיות ההגדרות עם אחד

(שם,116). ה'נאור'. המערבי
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בהצגה חרדיתגלותית ויפרזיטיות' פסיביות בתיאורי ביטויה את מוצאת הגלותיות  בתיאטרון הגלות שלילת

והמתווך הדין (עורך האדוק הוא מי וחבריו פליישר תוהים המחזה, בתחילת כהן של ההלוויה לאחר מיד פליישר.
אומר גרשון .(7) לנבלה" מסביב שחורים "עורבים אומרת החילוניתציונית ברטה כהן. של להלוויתו שהצטרף הובד)

רווה: את הונד שואל אחר ובמקום .(8) בשר" לאכול אוהבים תולעים כמו "אנשים בהלוויה: להובד

בתיווך? עוסקת רוזה הדודה הונד:
פארזיטית? לך, נראית אני ככה תזה:

בזה עסקו העולם, בכל הדורות, בכל יהודים, הונד:
פארזיטים.(10). רוזה:

'הגוף על הדתיים של וההשתלטות הכיבוש תהליך על מרמז וחיידקים חיות של הקונוטטיבית בפריפריה השימוש

החיים אופן את מסמנת פארזיטיות ומתפקד. חי גוף על משתלטים ותולעים פרזיטים שבו לאופן בדומה היוצר',

הסובייקט שב שלעומתה כליון חרדת ומעוררת וארצם עירם על ומשתלטת' 'הולכת החילונים חרדת שלמרבה הגלותי,

ה'לאגלותיים'. הינאוריםליברליים' זהותו רכיבי את מחדש ומגדיר הציוני

הדתיים מוצגים המחזות בשלושת שבעה. ז/מץ; קידוש; הספרי: שמואל של במחזותיו בעיקר בולטת הגלות' 'שלילת

השואה ניצולי הדתיים של 'גלותיותם' את דוחים המחזות 'משם'. גלותי 'עבר' בעלי כאלה בעיקר ביקורתי, באור

'להסתדר' שמנסה זעיר כעסקן המשפחה אבי אריה מאופיין בקידוש, 'המזרחי'. אנשי הדתילאומי, לזרם המשתייכים

יש לאריה ציבורי. כעסקן ובחייו דתי כאיש בחייו יושר מפגין שאינו דתי כעסקן מתואר המילה, של היגלותי' במובנה

בנוגע אשתו של החוזרות האשמותיה דרך מתגלה זה עבר השנייה. העולם מלחמת בתקופת לתפקודו הקשור עבר

בידו שהיה ברובה כראוי השתמש ולא 'גלותית' בצורה התנהג כי מאשימה אשתו פרטיזן, שהיה בזמן התנהגותו לאופן

אריק מבעיר ההצגה בסוף הזיכרון. את למחוק העבר, את לשכוח אריק, דרך הספרי מטיף כחמץ בגרמנים. לירות כדי
בישראל החברה ושל הפרט של מצבו את מאבחן המצדה הר על אריק עם שעולה וירניק הפסיכיאטר שונים. אתרים

טקס שמאזכרת ובנימה כיסא על עולה אריק בפרנויה. הגלות את 'פרנואיד', הזוכר האדם את מבנה הוא בפרנויה,

הזיכרון: ובגנות שיכחה בזכות דברים נושא הוא הזיכרון. ביום משואות הדלקת

לבני להגיד רוצה לא אני ההיסטוריה. את הורס אני הזיכרון, את משמיד אני  לזיכרון נכנס לא אני [...]
לא לשכוח, צריכים [...] מתו לא אם והילדים במדבר למות שצריך המדבר דור אנחנו  לבניך' 'והגדת

(שם,29) [...] שלך' לאבא עשו אשר את 'לזכור

והטרוטופי# אוטופי מרחב בתיאטרון: המרחביים וביטוייו מודרניזם .1.2.3.6

התוותה והיא בתיאטרון החלליתמרחבית התפישה את ההיתוך' ו'בור המודרניזציה תפישת עיצבה השבעים שנות עד

הקהילה התגבשות עם השבעים שנות לאחר אולם מפותח'. ה'בלתי ואת המפותח את כמסמנת הגבול תפיסת את

שהיא לבנה' ('עיר אוטופימדומיין חלל המשרטטת בתיאטרון חדשה מרחבית חלוקה מתפתחת ואוייביה, המדומיינת

מפרה תיאורטי לשיח קשור המרחב בייצוג הדיון המיוחדת. המרחבית תפיסתו הוא המודרניזם ממאפייני אחד *
Michel Foucault, ב: פוקו לדתמה שפרט כפי האחרונים, הטשורים בשני הביקורתית בכתיבה הרווח המרחב על

אותו האשימו כי למראייניו פוקו עונה אחר OfOther"במקום Spaces", Diacirtics, 16, l979,pp.722.
שניתן מרגע לידע. כוח בין להתקיים שיכולים היחסים אח דרכן גילה כי לו נראה אבל מרחביות באובססיות

הידע שבאמצעותו התהליך את ללכת ניתן  טרנספר התקה, התנחלות, תחום, אזור, של במתחים ידע את לנתח
את לפענח הניסיון [...) כוח ביחסי ידע, של בפוליטיקה ידע, של באדמיניסטרציה "מדובר כוח. בתוך מתפקד
משתנה השיח שבאמצעותו הנקודות את בדיוק לתפוס מאפשר אסטרטגיות, מרחביות, למטפורות מבעד השיח

תרגמה: הסרוטופיה. בתוך: הגיאוגרפיה בענייו פוקו למישל ("שאלות ומתוכם' דרכם הכוח, יחסי בתוך
עמ',55). רסלינג, הוצאת תלאביב: ,2003 אזולאי, אריאלה
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להלן המדומיינת. הקהילה על ה'מאיימים' הכאוטיים החללים ממוקמים זה אוטופי חלל לעומת הראשונה'). 'ישראל

השבעים. שנות לאחר בתיאטרון המרחביות בחלוקות בעיקר אתמקד

המעבר אחר התחקה זה במאמר .(2003) המרחב" של קנאי "דייר בהרצאתו זו בסוגייה עסק (2003) פוקו מישל

המרחב. ציר לאורך המאורגנת למחשבה הזמן ציר לאורך המאורגנת ממחשבה העשרים במאה שהתרחש ההיסטורי

בצורתה עצמה החברה "זו ממשי מקום להם שאין מיקומים הן אוטופיות כי פוקו ציין המרחב אודות בדברו

נגד: מיקומי של סוג והם ממשיים מקומות גם יש תרבות בכל זאת עם יחד (שס,11). המושלמת"
שבין לי נראה [...] הטרוטופיות האלה המקומות את אכנה [...] מקום לכל מחוץ שהם מקומות בסוג מדובר
סוג להתקיים ספק ללא יכול  האלה ההטרוטופיות  לגמרי אחרים שהם אלה, מיקומים לבין האוטופיות

: (שם) מראה בצורת ומשותפת מעורבת התנסות של

הלשוני, המרחב  וחלקלק' 'מופלא במרחב שממוקם מרחב ארגון צורת הוא האוטופי המרחב פוקו, של הגדרתו עלפי

הזה האוטופי המרחב ובמילולי, במושגי ממוקם המרחב בהיות (11 ,2003 (פוקו, הממשי. המרחב עם להצטלב מבלי

העיר את מבנים בתיאטרון תלאביב העיר ייצוגי מרבית אירופוצנטרית. הוויה באמצעות עצמו מגדיר בתיאטרון

משפחתי. סי©*ר הג^רזיפ; במחזות למשל כמו מערבימודרני לחלל שיוכה באמצעות אוטופי כמרחב
מובנה ומנגד ,(2003 (פוקו האידיאלית" ובצורתה המושלמת בצורתה "החברה 'נאהב', אוטופי חלל מובנה אחד מצד

זו. באידיליה לפגום שמאיים הבאוטיחרדימזרחי הכוח

להנחותיו משולבת התייחסות תוך לבדוק אבקש זהויות, שמגדירים הישראלי בתיאטרון המובנים השונים החללים את

החללים אודות (2000 [1969]) מ.אליאדה ושל המודרנית בתרבות אוטופיים/הטרוטופיים חללים אודות פוקו של

תרבויות בתוך מוכרזים מסויימים אזורים כי העובדה על הצביע אליאדה שונות". בחברות והיכאוטיים' היקוסמיים'

המהווים ל'כאוטיים' נחשבים אחרים אזורים ואילו מעלה', של 'תבנית עלפי הבנויים מקודשים 'קוסמיים' כאזורים

להכניעם: יש כן ועל איום

אפוא להם יש [...] הערים [...] הנהרות [...] האזורים [...] ההרים [..] אותנו שמקיף זה עולם [...]
האדם [...] עליונה קוסמית ברמה הקיים כיכפיל' בפשטות או כ'תבנית', כיתוכנית', שנוצר חיצוני, ארכיטיפ

הוא שבו אזור בכל הדין הוא שמימיים; דגמים יש שלו למקדש או לעיר רק לא ארביטיפ. עלפי בונה
של הזו ההשתתפות [...] הלאה ובן מזונו את לו המספקים השדות אותו, המשקים הנהרות על מתגורר,

הבלתי הפראיים, האזורים בל [...} וממשות תוקף להן המעניקה היא ארכיטיפי בדגם האורבניות התרבויות
הבלתי השטח [...] הצורה חסר מובחן, הבלתי לקיום עדיין שייכים הם לכאוס; מיוחסים וכדומה, מעובדים

(שם,16). ליקום' 'צירוף של תהליך עובר מעובד

בחלקו מורכב אליאדה מדבר עליו הקוסמי שהמרחב כפי ממשי, מקום להם שאין מיקומים הן אוטופיות פוקו, לגבי

אוטופיים(פוקו,2003,10). מפרגמנטים הגדול

המצב עם ומזוהה השפה לגבולות מחוץ נמצא לאקאן.'הממשי' של במונחיו 'הממשי' במישור מתקיים האוטופי החלל

תוך להתגבש התחיל הוא מופשט, מילולי כמושג הסימבולי, במישור מיד התגבש לא היאני' השפה. אל לכניסה שקדם

איתי שמסביר כפי האחר, של (מרחב) ויזואלי דימוי סביב המדומה, במישור ומרחבייס, ויזואליים דימויים של עולם יי

:(2002) מירז

תמיד מקומות ופנטזיות. כמיהות של דמיוני צד תמיד יש לגוף) (כמו שלנו הפרטיים למקומות זו מסיבה
כמקום דוחה, או כנעים במכוער, או כיפה מקום, של התוכן 'באמת'. בהם שיש ממה יותר לנו מציעים

[...] בו שיש מה של 'העירום' הפיזי התוכן על עודף תמיד הוא  מגורים כמקום או משמעות, ובעל היסטורי
רומנטיות אגדות נוצרות כך התשוקה. של העצום הגודל עם להתמודד לנו שמאפשר המנגנון היא הפנטזיה

משום בהם שיש וכוי. טריטוריות גופים, מקומות. על ויזואליות פנטזיות ונרקמות הלאומי המרחב על

הרציונלית' המדינה '"רוח את אלה ערים של וגילומם המודרניות הערים של ייחחם אודות 9וקו של הנחתו "
.(2003 (פוקו הרציונלית המדינה רוח את המגלמת כעיר בתיאטרון תלאביב של הבנייתה את לבחון תסייע
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אנו הפנטזיה באמצעות חמקמק. זיכרון של מעורפלים קווים על והתפרקות קטגוריות של טשטוש
מטרתה שהורחב, באזור בטאבו, באסור, גובלת תמיד בגלעינה, מינית היא פרהוורבלית. להנאה מתחברים

שלי). ,הדגשה היאחרי.(מירז,238 עלידי נשלטים שאנו האשלייה את ליצור

החלל (1) מתמיד: מתח ביניהם המקיימים חללים בתיאטרון, חללים סוגי שלושה מובנים השבעים שנות לאחר

(תל זה באתר השניה'. 'ישראל על מביטים ממנו הראשונה' 'ישראל קוסמית', כיעיר תלאביב יצירת האורבני האוטופי

(2) משפחתי); סיפור המודלים; מורי; אורי יאיר; (פליישר; לאומיתחילונית וזהות אידיאולוגיה מתגבשת אביב)

גפר; אחר; (מקומ הראשונה' 'ישראל לקרקע: הקשר דרך המייסדים זהות שרטוט  התיישבותי האוטופי החלל
וההתיישבותי. האורבני הקוסמיים, החללים שני על המאיים כחלל מעוצב  'הטרוטופייבאוטי חלל (3) הגאהבימ);
משני מורכבים השניה' 'ישראל של אלה חללים אלה. חללים שני על המאיימים הסובייקטים מגיעים הכאוטי מהחלל

החרדים. ומייצגיה: הגלות הוא השני והמזרחי, הערבי ונציגיו, והמאיים האפל האוריינט הוא האחד בולטים: אלמנטים

המדינה על החרדי האיום מובנה בו האופן באמצעות להדגים אבקש כאן הבהרתי אותה הזאת המרחבית החלוקה את

לשיח (במקביל הישראלי, בתיאטרון דיאלקטי במאבק נתונים וקוסמוס באום אלה: גורמים שני בתיאטרון. הציונית

והגלותידתי), (האוריינטליערבי הכאוס את זאת עיר מנצחת המאה, בתחילת ה'קוסמית' תלאביב ייסוד עם הציוני).

מבהיר 'ממשי' הפנטזמי במישור תלאביב של קיומה מובחן.6 בלתי וקיום ובוהו תוהו אזור אליאדה עלפי שהוא כאוס

תל האוטופית העיר כאוטיים. כחללים האחרים החללים הבניית ואת העיר של הקוסמיתאוטופית קיומה הווית את

השניה'). ('ישראל לירושלים באופוזיציה נבנת אביב

כיצד מדגים הוא הבאים בדבריו ירושלים. העיר כלפי הזה האמביוולנטי היחס את מדגיש (2002) רזקרקוצקין אמנון

הגאולה שבין העמום המרחב שיוצר האוריינטליסטי, היחס לדבריו, שונים. וערכים עקרונות עלפי החללים מחולקים

בפרט: הקדושים ולמקומות בכלל לירושלים ביחס הציונית התודעה מכלול את משקף למשיחיות,

להפריד השאיפה במקביל התפתחה האחר, הצד מן אבל [...] הציונות של כילב* הוצגה ירושלים אחד, מצד
העיר [...] והסתייגות רתיעה עוררו הקדושים והמקומות ירושלים המקדש. ומבית מירושלים הציונות את
ירושלים זכתה הרצל, מאז [...] ה'גלותי' הישן, ליישוב הערבי,וגם למזרח שיוחסה הנחשלות את סימנה
עתידה מולה מסמלת, שהיא ממה נחרצת הסתייגות ומבטאים עליבותה את המציינים תיאורים של לשורה

החדשה הישות קדושים. מקומות של חלופית מערכת אחר, מקדש לה להקים היהודית החברה היתה
יזרעאל, עמק הכנרת,  הישראלי הזיכרון את לבנות שאפה שמהם אחרים אתרים אל במפורש התחברה
לארץ עם בין המקודשת האחדות את ליצור בדי בגאולה השימוש של הבסיס גם וזה הגאולה וו תלאביב.

(שם,101).

באמצעות עצמו מבנה הלכה מדינת ולכונן הדמוקרטית המדינה על להשתלט החרדי האיום  בתיאטרון מרחבית חלוקה

(תלאביב, המדומיינת, הקהילה של אוטופיותציוניות טריטוריות שיוצרת מרחבית חלוקה (א) קטגוריות: שתי

חרדיות שכונות המזרחים, או החרדים מגיעים מהן (הטרוטופיות) כאוטיות טריטוריות ולעומתן, בכפר) הישן היישוב

הטריטוריה את החרדים של אלים כיבוש באמצעות מתממש החרדי האיום (ב) בסנגיר; לדוגמה כמו פיתוח עיירות או

האחרון. החילתי שיבקין; םחוב הבית במחזות הציונית המדינה של במקומה הלכה מדינת וכינון (פ7*יישר) הציונית

היסטוריות של התגבשות כאתר מתפקדת מעמד, כמו או מגדר גזע, אפיסטמית,כמו כקטיגוריה הגיאוגרפיה 8

הציוני בפנתאון תלאביב של ואתרים רחובות של קיבועם (Rogoaff2000) תרבותיות לאומיות, קולקטיביות,
החדשה, 'האמת ליצירת במחזות משמשים הציוני, הנרטיב עלידי שנוצרו העיר של הקוסמיות ומשמעויותיה

עלידי החושך והבאת והנאורה המודרנית העיר של קדושתה וחילול החרדים עלידי העיר כיבוש דהיינו,
החרדים.
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יפלשו אלה וגלות עיירה הציונית. החברה על ומאיים רודף מרחף כצל והגלות העיירה מופיעים המחזות בשלושת

החרדים כי שמספרת פליישר משפחת של חברה רוזה מתארת כזאת פלישה הכאוטי/הטרוטופי; מהמרחב בפליישר

שישי: ביום אופנועם על רכבו כאשר נפשם את סיכנו חילוניים צעירים כי לכך וגרמו שרשראות קשרו

מדינה בנינו זה בשביל בשטייטל. כמו אותם, תראה השחורים. רק באן. להתגורר צעירים באים לא מאז
שלי). הדגשה ,47) ודמעות? זיעה שפכנו זה בשביל גולה? פעם עוד כאו לעשות

,(2003 (רוטברד לבנה' כיעיר הראשונה) 'ישראל של (סמלה תלאביב העיר את מבנים 'האחרים' מפני אלה חרדות

ממנו האזור הוא הכאוטי האזור הציונית.00 המדינה על התרדים השתלטות את המשקפות ההתרחשויות חלל המשמשת

בהצגה לדוגמה כמו ומתנחלים חרדים פיתוח) (עיירות מזרחים הלבנה': 'העיר שלוות על המאיימים אלה מגיעים

והבן שירה הבת של המזרחי חברה שי האתיופית, מורי הלבנה': 'העיר על 'שחורים' שלושה מאיימים בה מורי. באורי

בתשובה.* שחזר דניאל

דרך המדינה על ובעלותם שייכותם את מדגישים ו'הטובה', הישנה תלאביב אנשי וחבריו פליישר לדוגמה, כך

מגלים הציונית, המדינה כלפי ושנאה איום מפגינים החרדים זאת, לעומת ב*לייישר. הלוחמים ואחוות הירואיקה

הציונית הגאולה לשפת אדישות מגלים הישנה), (תלאביב העיר מפת את שמקדשים מיתולוגיים לאתרים אדישות

מזהיר ונהופ בג^ החרדים). עלידי כיבושם תוך שנמחקים "הבילויים" למשל כמו הלבנה' 'העיר של הרחובות (שמות

ב'שיכונים'. לדבריו הגרים ובאנשים הגדולה העיר בדיירי יפגע כי פריפריאלית בשכונה המתגורר אברם

בתיאטרון האחרים בייצוג הדן הפרשני השיח חלקיות סכום: .1.2.4

הגמונית, זהות כמכונני 'האחרים' של המרכזי מתפקידם התעלמה 'האחרים' ייצוגי את לבדוק שניסתה פרשנית ביקורת

ההגמונית. הזהות לכינון לשמש שיוכל כדי זאת טוטלי, באופן מבוצעת אינה 'האחר' של ההדחקה כי ומהעובדה

ממערך כחלק המזרחים בייצוג ולא בםטריאוטיפיזציה התמקדה המזרחים אודות (2002) אוריין דן של כמו זו ביקורת

של השלילי הייצוג את (2003) לוי שמעון בודק זהויות, מפוליטיקה זו להתעלמות בדומה זהויות. פוליטיקת של
התיאטרון. נגד היהודיתדתית המסורת איבת על לנקמה' בתיאטרון החרדים

שיוכל כדי ומוחלט מלא טוטלי, באופן מבוצעת אינה 'האחר' של ההדחקה בדרךכלל כי היא חיבורי של היסוד הנחת

:(2002B) חבר חנן זאת שניסח כפי הישראלית, הזהות לכינון לשמש

היה ניתן תמיד  היינו בהמשך, אותו למחוק היה ניתן שתמיד כדי מיוצג הוא אלא לגמרי מוסתר אינו האחר
בהמשך: בו לשלוט יהיה ניתן שבו התהליך עצם את שמראה זה גם הוא ייצוגו אופן בהמשך. בו לשלוט

[...] הכינון לשמ בו להשתמש יהיה שאפשר כדי  האחר בלפי ההומניסטית הרגישות מלא את [...] להפעיל
הרגישויות של הפונקציה שהוא  כאחר [..] לתאר כלאאני, אותו לתאר [...] הישראלית. הזהות של

(שם,175 בבדל לא הוא שלי. התשובות של האובייקט גם שהוא  כאחר שלי; האוניברסליסטיות המוסריות
.(

של בסיסו על ארוג הכאוטי החלל ולעומתו, המדינה' אהבת 'עיקרון בסיס על נארג האוטופי החלל כאמור, K
הזהות את מגדירים המדינה), על ובעלות (שייכות זהויות מגדירים אלה עקרונות המדינה'. שנאת 'עיקורו
ציונית, לא חרדיתיהודית זהות למשל, כמו היברידית, זהותית או3ציה כל ובמבטלים הבלעדית הלאומית
האהבה למושא זו נרקסיסטית אהבה הלכה. מדינת ולהשלים המדינה את להכחיד ברצון תדירות שמואשמת

(9ליישד; בארצם' כ'גולים האוטופי החלל יושבי את מותיר האהבה, מושא של באידיאליזציה שכרוך (המדינה)
ביצירת המרחב על המקום' '''זה ,2001 סוקרשווגר, חנה (ראו, שבתאי. יטקוב גיבורי את כמו האחרון) החילוני

עמ'55). יולי, העברית, הספרות לחקר כתבעת מכאן, שבתאי'', יעקוב
(חל הראשונה' ל'ישראל ישראל של הידועה הת9צלותה את ומסמן מחלק לכאוטי 'הממשי' בין זה פיצול *

את שמגלמת העיר תלאביב, העיר את החרדים כיבוש בהמשך. שאדגים כ9י (ירושלים) השנייה' ו'ישראל אביב),
הבניית על אלה במחזות מתבסס הלאומיחליברלית, הזהות עקרונות ואת הישראלית והינורמליות' הינאורות
מגיעים ממנו החלל ואת מחד, ,(2000 (איליאדה 'קוסמית כעיר בינאריות אופחיציות עלפי תלאביב העיר
ההטרוטופי. הכאוטי החלל לעומת אוטופית תלאביב ,(2003) פוקו של במונחיו או 'כאוטי', כמרחב החרדים
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תיאטרון חוקרי שני האלה; ה'טשטוש' משחק את החמיצה בתיאטרון 'אחרים' ייצוגי לבדוק שניסתה פרשנית ביקורת

במאמרו: בתיאטרון המזרחים סוגיית את חקר (2002) אוריין דן אלה. אתניים מיעוטים אודות מאמרים כתבו

בעיני יהודים  בבמות "מקטרים במאמרו: ותיאטרון יהדות החרדים נושא את חקר (2002) לוי ושמעון "מזרחה"1.
ואת זה ייצוג של המטשטש האופן את אלה חוקרים החמיצו הבנתי למיטב אך הבמה)"11 על "דוס" (או ישראלים

ליברליתארופוצנטרית. זהויות לפוליטיקה הקשרו

התיוג עניין והוא בתיאטרון המזרחים ייצוג של צר להיבט בעיקר התייחסות קיימת אוריין דן של במאמריו

טען "מזרחה" במאמרו הרווח. הלאומי לשיח בהקשר המטריאוטיפיזציה שפת את לבדוק מבלי והםטריאוטיפיזציה,

כמה לטענתו העדתי. הפער להצגת כבמה העשרים המאה של השנייה במחציתה שימש הישראלי שהתיאטרון אוריין

בעיה.9 לפתור החברתית המדיניות בקובעי שדחקו עמדה', 'ניירות גם היו ציבורית ובתהודה בהצלחה שזכו מהצגותיו

לשמש גם יכולה היא אבל לשלילה, המתייג הדימוי את לשכפל אמנם עשויה הצגה כי במחקרו מצא כי טוען אוריין

באופן מתיימרים הנגלים הרבדים זה, בחיבור שאטען כפי מייצג. הוא אותה הבעיה פתרון את התובע חיוני כמרכיב
של הזהויות פוליטיקת את התואמים אימאזיים שכפול חושפים הנסתרים הרבדים אך הבעיה פתרון את לתבוע מסווה

הכל, לפני עושה אוריין שטוען כפי בעיה" לפתרון מדיניות קובעי "דחיקת כי נראה הליברלי. השמאל

כבעיה. המקוטלגים המזרחים של אוייבייקטיבזציה

כי ומניחה שרירותית נראית זו בדיקה השונים. העשורים לפי מזרחים של והסטריאוטיפיזציה התיוג את בודק אוריין

אינו אוריין לסכום, חברה. בתוך כוח יחסי דינמיקת עלפי ולא עשורים עלפי עצמם 'עורכים' פוליטים אירועים

או מאשרים מידה באיזו לקבוע כדי השונים ההגמוניים השיחים לבדיקת במקביל המזרחים של ייצוגם את בודק

השיח. תחת אלה ייצוגים חותרים

מנושאיו אחד את וכמתווה העברי התיאטרון של תחילתו את כמסמן הליבוק להצגה מתייחס (2003) לוי שמעון

הפרדיגמה דרך הישראלי בתיאטרון הדתיים לייצוגי להתייחס בוחר לוי וליהודים. ליהדות היחס היום: עד הדומיננטים

אחרי התיאטרון, "האם שואל: לוי השניים. בין השנים רבת האיבה ודרך חילוני תיאטרון השוללת מסורתית יהדות של

אינו לוי (שם,216). במדכאיו?" נקמתו את נוקם היהודית, הדתית מהתרבות מוחלטת כמעט היעדרות שנות אלפיים

במחזות דתיות דמויות של ייצוגים ואין כמעט 1977 לפני כי העובדה את (1) נקודות: כמה הצורך די מדגיש

מכיון התיאטרון' 'נקמת של עניין זה אין כי אטען לדבריו בניגוד לכן, המהפך, לאחר רק עולה ייצוגם ישראלים,

דתייםלאומיים לבין (שולליציונות) חרדים בין מבדיל אינו לוי (2) .1977 לפני כלל מופיעה אינה זו שנקמה

ומתלהם, דתי ימין אנשי בידי נעשים הפוליטיים האלימות מעשי מירב שבה "בתקופה כותב הוא ציוניים). (מתנחלים

חוסר שלי). הדגשה ,218 (שם. בידתיים'" המטפלות הצגות שמראות מכפי יותר אחראי תפקיד לתיאטרון נועד

ממצה. ולא חלקי שלו הדיון את מותירות לוי של מונחיו בהירות

.2002 ,4 גיליון וס9רות, לתרבות ננת כתב מזרח. הכיוון 'מזרחה", אוריין, דן, 1

,2003 חורף 2002 סתיו הבמה)",עכשיו, טל דוס' (או ישראלים בטיני יהודים  בבמות "מקטרים לוי, שמעון, 11

.69/68
 מזרחיות לדמויות הישראלי התיאטרון של ביחסו חשוב שינוי חל השבעים בשנות כי טוען (2002) אוריין דן יי
יהודים של ארצם השנייה', 'ישראל ואת (הישראלי) הערבי את 'גילוי התיאטרונים 'היוצרים ומזרחים. ערבים
התיאטרון אמני של לרצון ביטוי הן שמונים) שנותח בתחילת (גם זו בתקו9ה הבמות על שעלו הצגות מזרחים.

(שם,12). 3תרור ולתבוע העדתית הבעיה את הציבורי היום לסדר להביא
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הוא אותו מושג  הלוגוצנטרי למחזה אלטרנטיבה מציג צילטון נולה של התיאטרון כי סבור, 0ובול יהושע המחזאי

מפעילותה חלק היא והשפה למילה קודמת הדמות בו טקסט הוא צ'לטון של המחזה סומל, לטענת דרידה. מז'אק שואל
הדמות: של

הדקונסטרוקטיבית הגישה מתגבשת בו הזמן באותו כמעט השבעים, שטת בתחילת בישראל אצלנו קורה זה
וכתובה, מדוברת שפה בין המלאכותי הניגוד אך השבעים. שנות ותחילת השישים שנות בשלהי דרידה של
חושפת הדקונסטרוקטיבית היאחרי...הביקורת של הלשונית ההתנהגות צילטון נולה של בתיאטרון מחליפה
לו ולהקנות מחזאי של בסגנונו בקנאות ולהתחפר לסגת במקום קנוני. טקסט בכל היאחר' של עקבותיו את
נולה של התיאטרון משחרר היאחר1, מול היאנחנו* את שמייצגת אישיות של היינו וחדפעמיות, ראשוניות

קבוצת של תרבות אלא אינה שבעצם כביכול, 'גבוהה' תרבות של העריץ משלטון השפה את צילטון
היאחר'.3 אל להיפתח המסרבת סגורה התייחסות

'גבוהה', תרבות של העריץ משלטונה השפה את צ'לטון של התיאטרון שיחרור לגבי סובול של הבחנתו כי נראה

החברתי התיאטרון של צמיחתו תחילת את רואה מובול ראשית, סתירות. מכמה מתעלמת 'העם', שפת לטובת

כלומר, השבעים. שנות תחילת של הדרידיאנית הדקונסטרוקציה של ההתגבשות עם זמנית בו שצמחה כהתרחשות

ולא חברתי משיח כחלק צילטון של עבודתה בדיקת השיחניכוחני. מההקשר מנותק אסתטי אקט זיאנר בצמיחת רואה

וכתובה, מדוברת שפה בין המלאכותי' 'הניגוד את מפרקת אינה שהיא מגלה דקונסטרוקטיביאסתטי', מ'תרגיל כחלק

גיאטרי שהראתה הפוסטקולוניאלי בשיח שנידון כפי ככזה. מקומו את מקבעת אלא 'האחרי עקבות את חושפת אינה

הידע במסגרות קיבועם המשך משום בו יש לקולוניאליזם, כפופים שהיו אלה את לייצג ניסיון כל ,(1995) ספיבק

המערבי.

שימורה כי מהעובדה גם מתעלמת החברתי, התיאטרון ארוג בתוכו הכוחני השיח משדה שמתעלמת םובול של הבחנתו

כמדירה שפה של לתיפקודה דוגמאות לאתקנית. שפה או תתשפה באמצעות מתאפשרת התרבותית ההגמוניה של

או נשים"* "זמן במאמרה קריסטבה של בקביעותיה למצוא ניתן היגבוהה' התרבות של ההגמוניה את ומנציחה מהמרכז

בתחבולות שמשתמשת ביותר, ומקודדת מאורגנת מערכת היא השפה כי שטוען (1999) סעיד אדוארד של דבריו

לישפת 'גבוהה' משפה מעבר אחרות, במלים (שם,27). הלאה וכן לייצג ומידע, מסרים לחליף להצביע, לבטא, רבות

ומערכות שיחים בתוך מצויות הדכאניות והקטגוריות מאחר חתרני באופן קטגוריות פירוק בהכרח מבטאת אינה העם'

באופן ההגמונית האידיאה את שמנציחות ומגדריות מרחביות וקונספציות באמאזיים ארוגים שונות, תרבותיות

התיאטרון שיח .(175 ,2002B (חבר שלי" האוניברםליםטיות הרגישויות של כפונקציה 'האחר' את "להציג המאפשר

ההגמוני השיח את לפרק מצליח חברתי' 'תיאטרון הקרוי התיאטרון אין וככזה, השמאל, שיח את אלה בשנים מהדהד

זוכה הצופה אשם. רגשות ללא 'ביקורתי' במהלך לצפות הזכות מוענקת החברתי בתיאטרון לצופה להנציחו. אלא

שלו.ץ אשם רגשות ולמירוק לעליונותו

ו

תלאביב אוניברסיטת הישראלי'' בתיאטרון ''[שים בכנס צ'לסוו לגולה שהוקדש במושב דברים מתוך 3
.(56 ,2002 אוריין אצל מצוטט ,1999 במרץ 22 העברית, והאוניברסיטה

* Julia Kirsteva, 1987 "Women's Time" in: The Kristeva Reader, ed. Toril Moi.
תערוכה ישראל, במוזיאון שהוצגה תערוכה אדרות בדברה (2002) וזינסקי שרה קולט באופו זאת שמגדירה כפי r

דיאלקטי שימוש עושה התערוכה [...]' ישראל: במוזיאון באמנות אוריינטליםטים ייצוגים לכאורה המבקרת
שלו. המוסרית בתשתית לפגוע מבלי המתבונן, של המערביות את מאששח היא הקולוניאליזם. ברעיון מתוחכם

מ0ם,60). הקולגיאלי לדיכוי האחריות מן הרחק אותו נוטלת היא
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לונוצנטריזם מרחב, :19981948 בתיאטרון מזרחים .2 פרק

ומגדר שבטיות

ומגדר. מין לאומיות/שבטיות, לוגוצנטריזם, מרחב, כמו קטגוריות דרך הגמון/יאחר' ייצוג אופני את אציג זה בפרק

'לימינאלי' וחלל 'גדול' חלל ומרחב: זהות 2.1

מערכות את אבהיר ראשית 'מתפתח'. הימפותח' גבולות את המסמנת המרחבית הייצוג מערכת את אבהיר זה בפרק

(רכוש חיצוני גבול שהוא הילימינאלי' הספר מרחב הוא 'האחר' של מרחבו כי אטען השונים. המרחביים הסימונים

בהצגות ההגמוני לסובייקט 'האחר' בין הפנימי הגבול את המשרטטים רחוב או סימטה של פנימי גבול או נטוש)

יומיום, כענייני זה תחום של מאפייניו מובנים כיצד אראה קיץ. חגיגת קזב7^; המדרגות; רחוב נזורא;הכבשה;
המרחב היכושל'. למזרח אוריינטליסטית ברוח איזכורים נושא זה מרחב דיםפונקציונלית, והתנהגות פשע אהבה,

(כברת הציוני הקידמה אתוס את מגלם והוא וחוק מוסר מדינה, אידיאולוגיה, ענייני של החלל הוא ואת לעומת היגדול'

הלל). בית בשדות; הלד הוא כברת;
החלל מחפיץ שדרכם היררכיים דיבור ומערכת מבט מבנה המדינה של הפאנאופטיחללי המבנה מבנה כיצד אראה

החוקר כמו הלימינאלי, לחלל שמגיע הציוני השליח קולו. את ושולל המזרחי ואת הלימינאלי החלל את היגדוליציוני

זיבור בפעולה. שנוקט 'האחר' של בשמו ומדבר נוזף מצווה, מדריך,  בטורא החוקר הקצין או בקזבלן אברמוב

ומתארת. מתנצלת

לתפישה בהתאם הישראלי בתיאטרון שונות בהצגות האומה מרחב מובנה למדינה הראשונים העשורים בשלושת

בית בשדות; הלד הוא בהצגות; הציונילאומימתקדם החלל את מממנים מסויימים חללים הלאומיתציוניתרשמית:

מגד); (אהרון ואבי וחדווה מייק ליי איי (באלתרמן); כנרת כברת שחם); (נתן סיומקה לי קרא שמיר); (משה הלל
אלא הקידמה לאתוס קשורים שאינם המזרחים התושבים נמצאים בו המנוגד החלל את מסמנים אחרים חללים ואילו

קזבלן בהצגות: לימפותחים' מפותחים' מילא להופכם שצריך ההיתוך' 'כור במסגרת שינוי תהליך לעבור אמורים

של החלל (ב.אלתרמן). קיץ (י.בריוסף);זזגיגת והכבשה גזורא הנדל); (יהודית המדרגות רחוב (י.מוסימון);
האוריינטליות על מרמזים (הערבים) הקודמים שתושביו נטוש' 'רכוש על ולעתים המדיני לגבול סמוך מצוי 'האחר'

רחוב ויהודים. ערבים גרים בה מעורבת בעיר רובע/רחוב או הכבשה) (גזורא; המקום את שמסמנת היפרימיטיבית'

על מרמז קיץ בחגיגת סטמבול רובע 'למעלה', שנמצאת הכרמל שכונת של מפותח הבלתי הקצה את מסמן המדרגות

מערבית לעיר בניגוד עומדים שבקזבלן ביפו הגדול' ו'השטח הדקדנטית האקזוטית לאיםטמבול מנטלית קירבה

מרחבה את לשרטט הציונות שרצתה כפי  לקידמה ומופת כסמל העומדים ההתיישבותי למרחב או תלאביב מודרנית
המזומיץ.



התיאטרוני לחלל והועתקה הרשמית הציונות עלידי שננקטה הגיאוגרפיים הסימונים מערכת את יבהיר זה פרק
 המזרחי 'האחר' היפוכו ואת הגמוני הציוני הסובייקט את מרחביותבינאריות קטגוריות בעזרת והציג אותה שהנציח

לו. מחוצה שנמצא מי ואת הציוני הסדר את שמגדירים ההיתוך' ויכור המודרניזציה לתפישת בהתאם

האומה משרטטת בו לאופן  וייצוגו עיצובו  מרחב שבין בקשר דנים האחרון בעשור שנעשו שונים תרבות מחקרי

בחברה." 'האחר' של ומרחבו ההגמוני הסובייקט מרחב את

המשכיותה את שמנציחה 'ילידית' בעמדה אותם מקבעת כאן שהוזכרו המאפיינים ועלפי בחללים המזרחים של ייצוגם

נאורות את ביאחרותו' מגדיר זמנית ובו מתמשך 'תיקון' בתהליך מצוי שיהאחר' הימתקנתי,כך הציונית השליחות של

ההגמוניהציונית.

התרבות. מחקרי מתחום תיאוריות בכמה אעזר התיאטרוניותלאומיות, המרחביות הקטיגוריות 'פירוק' תהליך לצורך

זה קשר שמגדירה כפי ומגדר מין ומרחב, טריטוריה הבאים: הגורמים ובין זהות כינון שבין הקשר על שמצביעים

של מבנים דרך ומופצים ידע למערכות מתורגמים כוח ויחסי מאחר כי שטוענת (Rogoff2000) רוגוף אירית

בכל מחוברים השלושה וכל גזע, או מיגדר כמו בדיוק אפיסטמית כקטיגוריה בגיאוגרפיה להכיר עלינו רפרזנטציה,

סביב וסובב והאחר עצמי של בדיכוטומיות מתרכז זה "קשר לשייכות. קשר יש הקטיגוריות שלושת לכל שלב.

דניאל הדגיש זהות וכינון מרחב בין הקשר את (ibid:8)" 'displacement' ו 'emplacement' של אסטרטגיות

של הבראשיתיים הציוניים ברעיונות רוויה הקולוניאליסטיתמרחבית התפיסה היתה כיצד בהדגימו (1997) בויארין

קולוניזטורית כישליחות המזרחתיכוני במרחב הציונית בהתיישבות לראות ששאפו רעיונות התשעעשרה. המאה

היפאסיבית הגלותיות סממני את מעליו שמנער פעלתני זכרי כגוף הציוני הגוף תפיסת את גם עיצבו  מתרבתת'
נשיתי.ם

חוץ/פנים  'גדמ"/'לימינאלי' בינאריים: הפכים של מרחבית חלוקה .2.1.1

ומעמדות) קבוצות בין (מבדילים ופנימיים זרות) מדינות (עם חיצוניים גבולות שרטוט המודרנית הלאום במדינת

מזהים זה לגבול והנושקים וייצוג חיצונים גבולות שרטוט זהות. הגדרות לתהליכי שכפופה פרקטיקה הינה בתרבות,

המדינה מרחבי את מחלק פנימיים גבולות שרטוט  הרשמי המדיני לסדר מחוץ כנתונים לגבול הסמוכים 'האחרים' את
הלאומי האתוס את ומגשים יוקרה עמו נושא הגדול המרחב כאשר לימינאלי) (מרחב מקום' 'לא ומרחב 'גדול' למרחב

את מגדיר הניגוד דרך ועל הקידמה של היפוכה את המסמן ופיגור פשע מקום הוא הלימינאלי המרחב ואילו הרשמי

של 'אקםטריטוריה' מעין שמהווה נטוש' 'רכוש בתוך בתיאטרון מובנה הלימיבאלי המרחב האומה. של הקידמה אתוס

מדינה, רוח, בענייני עוסקים שבו 'חוץ' מרחב של איכויות הגדול למרחב מייחסים נוספים מאפיינים ובערות. פיגור

הפנים מרחב מסחר. פשע, אהבה, יומיום, ענייני מתנהלים בו יפנים' מרחב של איפיונים יש מקום' לילא ואילו משפט,

הרשמי השיח את מאשר המזרחים ייצוג שונים. פוסטמודרנים חוקרים לזהויות מרחב בין זה קשר שחקרו כפי 71

הזהויות פוליטיקת של והעקרונות התפיסות את מבטאים השונים התרבות בשדות המרחבית ההבנייה (ציוני);
זהות כמגדירת המרחבית הקטגוריה חקירת מודרנית'מתקדמת'. אחידה ציונית זהות בצביון שתומכת הרשמית
דרכם ולפריפריה למרכז שונות טריטוריות האומה מקצה בו באופן שהתמקדו שונים תרבות מחקרי על תסתמו
גרץ ;1991 וארן גורביץ ;2001 לובין ;2001 נעמן ;2001 קמפ ;2003 (פוקו שלה המדומיין החלל את היא בתה

.(Rogoff2000 ;2001
בו לאופן  לאוקסידנטלי כניגוד האוריינטלי החלל שורטט בו האופן את קישר 'אורי^ליזם' אסעיד של ספרו a

המאפייינים שיוך המזרחי, המרחב של אירוטיזציה נעשתה דהיינו, ארוטית, הילה האוריינטלי לחלל נקשרה
לכך. כניגוד האוקסידנסלי את הגדירו הנוזרוז לאנשי הבוטים המינייס
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הסובייקט של הגדולים מרחביו לעומת ורבעים סמטאות העלילות מיקום באמצעות בתיאטרון מובנה היומיומי

ההגמוניציוני.

הופך הטריטוריאלי הגבול המודרנית הלאומיות בעידן  (פנים) לימינאלי ומרחב (חוץ) 'גזול' מרחב ומרחב: זהות

) קמפ אדריאנה שמבהירה כפי הדוקה, אינטנסיבית גומלין פעילות מקיימות והתרבות הגיאופוליטיקד, שבו לצומת,

:(2000

(האומה) הלאומית הקהילה ויצירת (המדינה) הפוליטית הטריטוריה שיצירת שמשעה מכך, נובעת זו זיקה
וקהילות קבוצות בין קולקטיבית זהות על למאבק נהפך [...] הגבול על המאבק  אומה) (מדינה יחדיו נכרכו
המתנהל ותרבותית, פוליטית הגמוניה על המאבק בראש למדינה. האומה בין ולעתים עצמה, המדינה בתוך
בתחומה, החיים לאלה להקצות העליונה הזהות על מונופול להשיג שמנסה המדינה ניצבת הגבול, קווי סביב

".(17,2000 קמפ, [Kearney 1991,58]) מהיאחר' תיחומם תוך

גורביץ זלי כותבים זהויות, המגדירים היררכייםערכיים באופנים הפנימיים מרחביה את המדינה מחלקת בו האופן על

הנקבעת מקום תחושת פשוטה, "מקומיות הוא הקטן המקום מקומות: סוגי בבמה שמבחינים (1991) ארן וגדעון

שהוא הגדול המקום קיים לעומתו "(שם,11). [...] חברים רחוב, בית, [...] מסויימת לוקליות עלפי לאיפיון וניתנת

שהוא, מקום בילאמקום' וארן גורביץ מבחינים עוד למקום", הקודם רעיון [...] הקולקטיב של רעיון [...] 'הארץ'"

בין מקשרת (2001) גרץ נורית (שם,15). לארץ הגדול, למקום נגד משקל מהווה המקראי, במיתוס המדבר כמו

ה.באבא: מדבר עליו הלימינלי למרחב מקום' 'לא המונח

) ההשתייכות' אי של ביטריטוריה מתקיים (.Bhabha1990) באבא של בלשונו לימינאלי, מרחב [...]
שאיבדו שגורשו, ,(displaced) ממקומם שהוסטו אלה כל והאסורים, הגולים של באזור ,(Rogoff2000
התרבותי, לגבול שמחוץ מרחב אקםטריטוריה,  לאמקום וארן גורביץ של בלשונם זהו שורשיהם. את

(גרץ,162,2001). [...] אחרים מקומות על חולמים ושממנו בו לחיות רוצים שלא מקום

) לובין אורלי שמציינת כפי המוסר את שמסדירה עין משקיפה שונים ותרבות אמנות בשדות שמוצג כפי פתוח במרחב

מייצר המבט של כוחו פג מסתור, ופינות חוסמים קירות צרות, סמטאות סדרת להיות הופך "כשהמרחב :(2001

ממלאתמקום בעין מומרת השליט של הקונקרטית שהעין כמו אבסטרקטי, במרחב מומר הקונקרטי והמרחב המוסר,

של מקום והוא מוסרי מייצר מבט שנעדר החיצוני הגבול לקו בדומה .(112 (לובין2001, מטעמו" הממונה של

בלתי קשר המקיים הפתוח האומה מרחב זאת, לעומת לפשע, (סימטה) הסגור המרחב נקשר דיספונקציונלית, פעילות

הלאום ועקרונות היסטורי זמן של הממשטר הסדר תחת נתון והעולמי הלאומי הסדר עם אמצעי
(הוא הציוניים הסובייקטים של מושבם ולמקום הפתוחים למרחבים בניגוד בתיאטרון: בולטת זו מרחבית חלוקה

המדרגות; רחוב קיץ; (חגיגת סמטה. או רובע בתוך המזרחים ממוקמים כגרת;), פגרת הלל; בית בשדות; הלן
פבשה). פזורא;

הדימוי לדבריה, ופוליטיקה''. תרבות של יוצרת סדנה בגבול (2001) קמפ אדריאנה רואה אחר במקום 00

עליהן ובליטה בגבולות שרואים מדינות וזוקרי של המושגים מאוסף נפרד בלתי חלק גנו הוא הגדול של הבינארי
סדר ושל הלאומית הוויה של בשוליים הם שלרוב גבול, אזורי בכדי "לא מודרנית: מדינתית ריבונות של מפגן

את להפגין נקראות כשהו מנהלות שמדינות הסימבולית המערכה במרכז ניצבים הסוציוכלכלי, העדיפות
בראש להיות מתיימרות הלאומיות בעידו מדינתיות גבול נקודות כי מוסיפה קמפ (שם,2000) 'מדינתיותו"'

לינדה רחה של ממחקרה מצטטת (2001) נעמו דורית (שם). זהות של (checkpoints) ביקורת נקודות ובראשונה
הקשר את הוא אף שמבהיר ציטוט מקסיקו, לביו הברית ארצות בין הגבול של הקולנועיים בייצוגים הדן פתונזו

לזולתיות כמשל הגבול מופיע מקסיקו, של והן הברית ארצות של הן התרבותי, "בדמיון וזהות: גבול בין
אנרגיות של ומקום לאחרות גידול בית שהיא פרא אדמם ארוטית הילה בעל תתפיתוח מסמל הוא המוחלטת.
וכפורעי מינית כמודעבים [...] במפגרים כמנודים, מסומנים הגבול אזורי תושבי מעצורים. חסרות ליבידנליות
סימפטומטית היא האחר של כטירטוריה הגבול ייצוגי האמריקני, בקולנוע והן המקסיקני בקולנוע הן חוק.
הגבול אזורי של הייצג וגזעני. קולוניאליסטי שהינו לקאקן) של בשפתו אימאג'ינארי או (תתמודע לדימיון
את ליצור וכדי מקסיקו ואת הברית ארצות את להגדיר כדי משמש מערבי, מבט של תוצר שהוא בשפלים,

נעם218,1). אצל מצוטט ,Fergoso 1999,178) הלאומיות זהויותיה!
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בארץ שהונהג המרחביקרקעי למשטר כפופה היתה המדינה קום לאחר המרחבית החלוקה בי מציינים שונים חוקרים

וקידר (יפתחאל וחברתיים גיאוגרפיים בשוליים הערבים, עלידי שננטשו קרקעות על המזרחים את מיקמו עלפיו

כמבנה בארץ המשטר מבנה את מגדירים (2000) וקידר יפתחאל החוקרים .(2000 קמפ ;1993 סבירסקי ;2000

מתיישבים בחברות עיקריים אתניים מעמדות שלושה קיימים שבה מיישבת', 'אתנוקרטיה מכנים שהם משטר

המאפשרים פוליטית ודינמיקה כוח מערך יוצר האתנוקטי המבנה והיילידים'. הימהגרים' הימייסדים/ אתנוקרטיות:

(שם,77).* הבכיר מעמדן את ולשעתק להמשיך הדומיננטיות לקבוצות

נזורא כברת: כברת בש7ות; הלד בהוא וילימינאלי' 'גדול' מרחב .2.1.1.1

של והאנשתו 'גיוסו' ליישובים, המוענקים מרחבים שמות מאפיינים: כמה באמצעות במחזות מסומן 'הגדול' המרחב

סימונו והקידמה. האומה זמן  קונקרטי היסטוריליבארי בזמן מתנהל הגדול המרחב הציוני. לפרוייקט שמוכפף הטבע

אלה אתרים  נטוש' ל'רכוש או ורבעים לםימטאות המזרחים של תיחומם באמצעות נעשה הלימינאלי המרחב של

מוגדר לא בזמן ומתנהלים מודרניזציה לעבור שצריך והימפגר' הכאוטי האוריינט של מפלישתו החשש את משקפים

הליאנרימתקדם האומה לזמן מחוץ

מושבם מקום 'גדולים' מרחבים בין הבחנה מצטיירת הללו השנים של מהמחזות בכמה היישובים שמות של מסקירה

ומאזכרים גדול מרחב שיוצרים שמות ציוניים הסובייקטים ליישובי האתר. המרחב לבין הציוניים הסובייקטים של

כינויי הענקת בשדות). הלר (הוא האילות" "הר העמקים", "גת ואבי), (חדרה "מרחבים" קיבוץ למשל, כמו מרחבים,

לעומת הלימינאלי, מקומי לילא הלאומיים. ולחלל למקום ושייכות תוקף היוקרה בעל ליישוב מעניק ליישוב מרחב

ארעיותו על שמעיד (קזבלך) גדול" "שטח כמו זמני שם לו ניתן מסויימים במקרים  הכבשה) (נזורא, שם אין זאת,

היישוב. של

קוסמי לחלל החלוץ של השייכות ביותר בולטת המאה, ראשית של בישוב החלוצים בקשיי העוסק כברת כנרת במחזה

באמצעים מובנים והרשאה שותפות ושליחות. שייכות למרחב שמעניקה היקום עם שותפות יש הגדול למרחב עצום.
תפקיד נוטל הגדול החלל  החלוצים של בעצבונם משתתף המואנש הטבע לדוגמה, זה במחזה שונים. מיטונימיים

הסיום: בתמונת החלוצים את שמצלם הצלם אומר כך עולמית. בדרמה חשוב

מוצץ ממש יחד גם עלוקות כשתים זה / דממה. של רקיע מה? ולמעלה / נחה, הכנרת למטה,אחא, [...]
או אקורלה לא בר זה [...] גיא. מאיזה בוכה רחוק ותן הכחילו/ שקטים הרים ומרחוק הנשמה./ את ממך
/ וגדולה. נוצצת בדמעה היא מנגד/ אשר הזאת הסביבה כל / שמע: זה? מה יודע אתה כבר... זה / פםטלה,

שלי). הדגשה ,37) העולם/ של לחיו עלי קפואה / ושותקת, שותקת בוכה. דמעה

כברת כברת בהצגה בך חלוצי, הציוני הפרוייקט של הקוסמית בדרמה חלק לטבע יש םטטיסט, או אביזר אינו הטבע

הקהל): אל פונה אליעזר, מופיע הסגור המסך לפני מחשיך. התיאטרון (אולם

] המעשה ומקום הזמן ציון לשם מספר מילים לומר מנסה/ הריני במשחק, לפתוח סימן/ שיינתן עד רגע. רק
מפמ נוף, שמץ הזכרתי מוצקת. שלמות כולו כאז. ניצב שוב הוא וטרשים/ סלע ארץ על סתיו. טרם ליל [...

מערכת הוא אתנוקרטיים משטרים של בכינונם המרכזיים הנדבכים אחד כי וקדר יפתתאל מציינים ערד A

ונוגע יותר, רחב הוא אך מקרקעין, על הבעלות את כולל המרחבית השליטה "מושג קרקעית: המרחבית השליטה
מציינת (2000) קמפ אדריאנה >שם,77). האתניתלאומית" הגיאוגרפיה את המעצבות המדינתיות הזרועות במגוון

של אורגנית' 'חומה שישמשו יישובים של בשרשרת שיטחה את להקיף הוחלט המדינה הקמת מראשית כי
.(21 (שם, והלאומי הפרטי ביתם על שיגנו מתיישביםלוחמם
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טקסט להם איו / שבירבתיים. הסטטיסטים רק אינם /  שנגיד מה נגיד  הוא גם הזמן ונוף ושמים/ שארץ
שלי). הדגשה (שם, תפקיד." להם יש אך אמנם.

עזיבתה: למעשה יתנגד שהמרחב מכיון לעזוב לה קשה כי למרדכי מסבירה החלוצה טניה
שקטה גדולה חיה במו גב/ ויקמר אחרי וה כל יקום הנה / וללכת, זאת לנטוש פתאום אקום ואם
תזקוף החרושה והשדה החולי/ וביצות יקומו והצוקים / והרמה ההר הבקעה, יקומו / ומאולפת

זה אולי אבל מעיגולו,/ לפרוץ שיש סבך זה אולי / לי. לקרוא אחרי יקום הוא גם עפר ותל קומה/
זו. בשביל זה נוצרו שהם כמו / בשבילו, גם נוצרו ואיש אישה אשר / מאומר, נעלה סוד דבר גם

שלי). הדגשה ,46) לאושר.

שמות להן שמעניק הציוני לפרוייקט החיות גם 'מנובמות' עצום, מדומיין חלל ליצירת הדומם הטבע ליגיום' בנוסף

ויוצר כל לחובק הציוני הפרוייקט את הופך הטבע של זה 'גיוסי ב*זות) הלך בהוא אילות (הר הארץ, ברחבי אתרים
בהמשך. שאראה כפי הלימינאלי במרחב קיים אינו זה מעגל  וחיות ארץטבעדומם של מעגל

אורי של ומשפחתו בחייו ומתמקדת העצמאות מלחמת בתקופת קיבוץ ביושבי העוסקת בשדות הלן הוא בהצגה
שמותיהן. באמצעות הציוני לפרוייקט הפרות מנוכסות ממנה, שב ולא צבאית לפעולה היוצא

מתארת הכבשה בהצגה מהמרחב. ומנותקות החיות סובלות המזרחים של לימנאלים חללים משורטטים בהן בהצגות

המקדש בית בניית את לקרב שאמורים משיחייםמאגיים פולחנים לחדש מנסים שאנשיו לירושלים בדרך נידח יישוב

דמוני. מאיים לכוח הופכים הערבים נטישת לאחר שנותרו כלבים וו, בהצגה הכפר. שוחט של משחיותו על ולהכריז

טורא אביה ידי על יונה נשחטת בה דרך באותה נוראה, באלימות נשחטת החרש, ויונה פנינה מגדלים אותה הכבשה

(טורא).

ולעתיד, להווה טלאולוגית העבר מקושר בו היסטוריתלינארית זמן במסגרת מתנהל האומה של מרחבה הגדול המרחב

ההיסטורי הזמן עיצוב הלינארי. הקידמה לזמן מחוץ שמציבו מעגלי בזמן מתנהל הלימינאלי המרחב זאת לעומת

להיסטוריה העלילה קישור ובאמצעות החלוצית, ההתיישבות תהליכי של מדוייקים זמן ציוני באמצעות מובנה לינארי

כ0ת. בכברת החלוץ אליעזר זאת מספר כך והציונות, החלוציות של ההדר רבת

אנשים הספיקו מתי  כמובן היא אגב שאלת [...] ביניים הערת כמה ולשלב המסגרת מן שוב לחרוג עלי
לומר אפשר ו1917 1910 השנים בין שניה עליה אותה של זמנה את נקבע אם ובבן לישון. זאת בכל אלה
קורות בהפסקות. כמובן, זה, וגם וחצי, שנה היותר לכל הזאת העלייה ישנה הללו השנים שבע במשך כי

אחדים אשר אנשים, קומץ אותו עם הרי שבהן. המובהקות אחת וזו שינה. נדודי של תקופות להן יש העיתים
לארץ כך, כל רב זמן אחרי היהודית, ההיסטוריה בעצם עברה הבמה, על כאן כביכול רואים אנו מהם

.(47) חדש במקום לישון לה קשה הפרט: האיש מן שונה ההיסטוריה אין זו ומבחינה ישראל,

בן גזע שומעים "איך לה להסביר יכול סבה שנים, אלף במשך שהתהווה לטבע אמצעי בלתי קשר אראלה של לסבה

נותן  הציוני הלאומי לפרוייקט והקוסמוס הטבע וכפיפות קונקרטי היסטורי בזמן העלילה עיגון  צומח" שנים אלף

ה'גדול'. המרחב על ובעלות שייכות תוקף

המחבר: אומר כך היסטורי, זמן ציון ללא עיר היא קיץ הגיגו? של סטמבול

בקום חמה./ רחבה סואנת, מוארת,/ סטמבול הוא מוחי נימה/ במלוא משנה זה אין אך השעה...מאוחרת/
בחוץ./ או בתוכי ויתהולל, זה/ איזה לי ברור לא פעמים לרוץ/ מתחילים סתיו ושמי עשב/ כמו ירוק שחר

(3) בלבר/[...] בדמיונו אלא קיימת זו/ סטמבול שאין לומר נכון באם

וליבידנאליות אלימות פורצים בו רובע סטמבול, האוריינטלי הרובע של סיפורו את מספרת הגיגתקיץ ההצגה
להיות שמבקש הגברים אחד עלידי נסחטת כפרוצה שעבדה הלן מרים  המוסריים הקודים את ומפרים מופרזת
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המימד את מדגיש קיץ בחגיגת סיום שיר הסחטן. עם סכינים לקרב יוצא לעזרתה שנחלץ ידידה שלה, הסרסור

נעליים, בדישדוש עובדים / ושם, פה אנשים קצת "עוד העיר; של ההיםטוריקונקרטי המימד את ושולל המטאפורי

שלי). הדגשה ,51) הנמשלים" אחד אם כי מכל./ שאינה בםטמבול

מוצא הכרמל. בת באראלה ומאוהב המדרגות ברחוב שגדל אברם שחווה בקונפליקט מתמקדת המדרגות רחוב ההצגה

בחיפה הכרמל מהר מושגת הבלתי האהובה אראלה אהובתו. עם להשתדך לו מפריעה האתנית ושייכותו מגוריו
שבים. אלף בת ולהיסטוריה לטבע סבה של הקשר את 'מלמטה' שמגיע לאברם מסבירה המדרגות, ברחוב

גזע על (נשענת רוח! איזה [...] במים האניות באורות והסתכלנו פה ישבנו אמש אברם. שלנו, הברושים
בתוך התחבאתי פעם הברוש. דק, בך כל הוא אותו? נושם אתה הברוש, ריח הגזע) על בידה ומחליקה העץ
איך שומעים הגזע, בתוך מתחבאים אם רק הסוד את שיודעים אומר סבא שבה, אלף בן שהוא אחד של גזע

בי:17). תמונה א' (מערכה צומח.[...] שהוא

בינאריים; קטבים כמה בין מתקיימת מסויימת חפיפה  היומיומי היפנים' מרחב  האידיאולוגי/מדיני החוץ מרחב
השפה, הדיבור, הקול, הוא הנשלט, היחוץ' תחוס של המובהק סימבו מעגלי. פבים/טבע/ומן  היסטורי וווץ/תרבות/זמן
היפנים' תחום ואילו והיצירה. הספר והכתיבה, הקריאה והמשפט, הסמכות והשיעור, המביין והמספר, האות הזיכרון,

מתפרץ כאוטי ומספר, ספר נעדר ודיבור, שפה נטל הוא והגוף, החומר תחום ומאיים, המושך הטבע, תחום נשלט, הלא

" .(223,2000 (אליאור, הארוס. היופי, כמקור ונחשב צפוי בלתי כוח, ורב

Kirsteva ) 'מעגלי' בזמן החיים מתנהלים אלה באזורים האישה/נשיות. מצויה בהם אזורים הם בתרבות היפנים' אזורי

של קולם נשלל כך  והחוק. המדינה בענייני העוסק מתחום השנים של והדרתן היומיום בענייני בעיסוק (1986
:(2000) אליאור רחל מבהירה קול .(2000 (אליאור הפנים. יושבי

השמעה דיבור, של מוחשי אקוסטי מימד לו ויש הפרט בתחום נשארת שאינה לעמדה מטאפורה הוא [...]
כוח הכלל. בתחום במשמעת הכרוכה וסמכות ציבורית משמעות של אידיאי ומימד הרבים ברשות ושמיעה

לקחת ובזכאות הציבורי בקול השותפות במידת או  קשובה בהאובה לזכות וביכולת להשתיק ביכולת במדד
ביטוי, זכרות וכבעל להאזנה כנמען נחשב או נשמע שומע, משמיע, האדם שבו הביןאישי במימד חלק

או ודברים דין של ושמיעה השמעת באמצעות נעשים אלה כל זולתו. וגורל גורלו לחריצת ריבוני כשותף
בחשבון ונלקח נשמע וקולו ומגיב אומר שהאדם בשעה והמשמעות הפירוש והמשפט, החוק קול באמצעות

.(222,2000 (אליאור

של היומיום בתחום וביצורם המדינה וענייני התרבות מתחום הדרתם דרך מובנה בהצגות המזרחים של קולם שלילת

ואהבה. פשע

הציר ארץישראל בעתיד העיסוק הינו היחוץ' בחלל המצויים טרת וכברת הלל בית במחזות המרכזי העניין תחום

כמו ביומיומי, עיסוק הפנים: לתחום המזרחים השתייכות את מגדירים עיסוק תחומי שני הלאומיאידיאולוגי. המדיני

כנפיים שש קיץ, חגיגת הנ?דרגות, רחוב (קזבלו, אהבה בסיפורי או רוכלות כמו 'נחותה' בפרנסה עיסוק לדוגמה,

נזורא, קיץ, (חגיגת חברתית וסטייה פשע הוויית היא הלימינאלי באזור החיים את המאפיינת הנוספת ההוויה לאחד)

הכבשה).

לסדר מוחלטת "בסתירה עמדו השמונהעשרח בסאה נשים של אוטוביוגרפיות כיצד מדגימה פרידמן מיכל *
והפוליטיקה. ההיסטוריה של הציבורית בספירה מתרחשות הגבריות האוטוביוגרפיות ואילו הרמוני" ולארגון

מתייחסת היומיומיות מרושלת. ובכרונולוגיה בקיטוע מתאפיינות עצמן, על התחרות השסועות הנשים "מעשיות
אותו ניתחה שקריסטבה כפי להיסטוריה, מחוץ שנשארת התקדמות, נטולת מעגלית שונה, זמן לתפיסת לכאורה
הזמן ואת הגברים של הכפייתי, הליאנרי, הזמן את זה מול זה המציגה היא שם (Kirsteva 1986:160) נשים בזמן

(שם,228) המיתוס" ושל הנשיות של המחזורי
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בבלונדינית ומאוהב בים שמפליג אברם על הרחוב יושבי משוחחים המדרגות רחוג ההצגה את הפותחת בתמונה

תושבת רבקה של הנואשת אהבתה את ודחייתו מהכרמל לאראלה אברם של אהבתו זה, נושא מיההר'. השיער צהובת

ודנים זעירה ברוכלות עוסקים המדרגות רחוב אנשי ההצגה. לאורך הרחוב יושבי את להעסיק ממשיך הרחוב,
ומשחקי השיכור עובדיה של זו כמו בטלה של יומיומית בטריוויאליות עוסקים בעיקר אך חנות, לפתיחת באפשרויות

לא בכסא) מחזיק המורם, הכסא מול כבושה (בחימה " אחרים: לחיים לצאת שמנסה אברם אותם שמתאר כפי קלפים

את שלהם, הקללות את לשמוע רוצה לא אני פה, להיות רוצה לא אני איתה, להתחתן רוצה אני יד, עלי אתה תרים

(46)" [...] ערב כל שלכם הקלפים משחק

אידיאולוגי: חזון חסר סוחר של אבהטיפוס את מגלם הסוחר מוסה

או סרטים, או נשים, של משמלות כסף לעשות שיכולים זה, הוא כביכול) ערמומירך, מסורבל, צחוק (צוחק
אחד כמו לא בכר) של הדלפק לעבר (בזלזול זה את להבין בריא שכל די לו יש מוסה חה,חה,חה, כפתורים,

.(32) חה,חה" בוטנים, או כבושים פלפלים או זיתים, של 'חנות' לו שפותח

היה אם טוב יותר אבל ענברים, אוהב כה כן גם אני והשתייה:"[...] הבטלה את מעדיף הוא כי לו עונה עובדיה

כי לשוטר מספר קזבלן של שכנו מושיקו, (שם). בלב" טוב יותר עושה הוא יודעת, את שהבקבוק בבקבוק, משהו

ברוכלות עוסקים קזבלן של שכונתו תושבי (12) בסכינים" "עושים ערק ששותים חם" "דם עם אנשים יש בשכונה

ומעבר היחרפה' הפסקת הוא ולקזבלן רחל של לאביה המוצע הפתרון מובטלים. וחלקם רחל, של אביה כמו זעירה,

עיסוקה עלפי החדשים, מהעולים הישן מהיישוב שבאה רקפת מובדלת לאחל, כגפיימ שש במחזה בספר. להתיישבות

כדוברת משמשת עברית, ללמוד לעולים ומסייעת לרשויות העולים בין מתווכת רקפת בקירבה. השליחות ותפיסת
הממסד:

צריך שאתה וידאל, חושב אתה אם אבל [...] קשה יותר הרבה להם אחריכם עכשיו, שבאים אלה [...]
לא אם כולה מהי ישראל מדינת [...] שלך אויבים ואנחנו וותיקים חדשימ פה שיש מפני מלחמות לעשות

חדשים?"(86). עולים

חברה בעיםקי שעוסקת האידיאליסטית רקפת העולים". לכל "סבלנות לה יש בי אומר רקפת של מחזרה שטרן ד"ר

לשטרן: אומרת ומדינה,

לבנות הולכים שאנחנו כלום, שווים לא כולנו שאנחנו ביום, פעמים אלף לעצמי, אומרת אינני האם [...]"
לשלוח רוצים שאינם שלי, הילדים של המטומטמים ההורים את פוגשת דבר...אני משום פורח, מאבק עם
בעצם לילדיהם. להעניק דבר בביתם להם שאין לרחוב, אותם להוציא ומעדיפים הספר לבית ילדיהם את

.(55) פוייה!" ולצעוק: האף את לסתום מכאן, ללכת לא למה

של בליל לתוך 'נבלעת' אנשים בין אינטימיות לאחד, 5ג0יימ בשש גם הלל בבית המדיניים העיסוק לתחומי בדומה
האידיאולוגי. לכוון נוטה השיחה בה לרקפת שטרן בין אינטימיים ברגעים לדוגמה, כמו אידיאולוגיים, דיקלומים

שטרן חולים, בבית לעבודה שטרן של קבלתו את חוגגים הם כאשר איה, וחברתה רקפת שטרן בין משולשת בשיחה

האינטליגנטים הרופאים לחיי משלימה:"[...] ואיה החדשים" העולים "לחיי מכריזה: רקפת כוסית, להרים מציע

למטה, שם החדשים העולים לחיי  ואפילו המולדת בעד נפשן המוסרות הצעירות המורות לחיי עבודה, שקיבלו

.(78) זקנים" לשני מאפייה ויסדרו להפגנה שיילכו

ואידיאולוגיה. המדינה בניין כמו ומשקל, השפעה כבדי לאומיים נושאים הם במחזות הציוני הסובייקט של עיסוקיו
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אידיאות מדקלמות אלא חולין שיחות משוחחות אינן הלל ביוג בשלות; הלד הוא שמיר: של יצירותיו בשתי הדמויות

אומר זרח כנרת, בכברת לאליעזר זרח בין שנערף בדיאלוג רגשות. על שיחה או חולין שיחת של בשעה אף לאומיות

ביישוב: לו טוב לא כי לאליעזר

[...] עלי,/ ולתתו עדיין הורם שלא חדש/ עול להרים מה,/ דבר מתחיל להיות וקיוויתי/ הנה הלכתי [...]
לדבר" לא כבר...מוטב הכל ופה כאן/ אני והנה המוכן. מן מקבל לא נותן, כן...להיות אליעזר, חלוץ, להיות

.(29) חלוציות" קצת תהיה ועוד יש עוד הזה/ במקום גם "בן, לו עונה אליעזר .(26)

אליעזר: לה מסביר כך אידיאולוגי: לדקלומ הופך ואליעזר, ריבה כמו ידידים חלוצים שני בין פשוט שיח זה במחזה

שאת ספק בך אין לטבריה,/ החלב עם לנסיעה או למחרשה,/ המוס את רותמת שאת שעה ריבה/ הקשיבי,
אידיאה/ שהוא בעלחי רק [...] הצדק אתך מכחיש:/ ואיני אידיאה. אם כי בעלחי, לא לרצונך,/ רותמת
תלמים תחרוש בודדת/ שמתרשה לכך לגרום יכולים חי/ ולבעל לחומר שנהפכה מתגשמת אידיאה ורק

בקיצור, טוב שהפרוגרמה,/ רוצה,/ שאת מה כל / שהריון, צריך אחד. תנאי עוד דרוש [...] כזאת באדמה
חיים, אנשים של בחייהם בביוגרפיה, / זאת? להגדיר איך אם אי בלבד. כהיסטוריה לא תעשה/ שההיסטוריה

.(111) פה. שמתחולל מה זה  אמרתי שכבר מה אל חוזר אני וזה /

ואידיאות חקלאות בנושאי מתמקדות שיחותיהם בקיבוץ, לבקרו הלל) (בית הלל של המיועד חתנו רפי, מגיע כאשר
אינם אינטימיים וקשרים יחסים הציוני. החלום את ולהגשים במשק ולעבוד להמשיך האם כגון, שונות התיישבותיות

כל לחדר, ויכנסו יגיעו בטרם לפעם מפעם מתערבים שיחה בדי (תוך בחצר מתהלכים שניהם בשיחותיהם. רווח נושא

אומר אני [..] השטחים כל של קרקעי תת ניקוז  אומר ואני "הכלל: ביניהם) האמורים בדברים משוקעים הם כך

בעיית כי מסכים רפי לאדם" מעיים כמו עורקים, במו לקרקע דרוש זה  אני אומר בקרקע. הלוחות של רגולטור

ןה "אשר מצוין ספר הלל אצל מצא כי ומציין הדעת, את עליה לתת ויש ראשונה, ממדרגה בעיה היא בקרקע הלחות

) מצויץ' 'ספר הוא מאיירס" של הקרקע "תורת כי מסכימים ושניהם יסודי" באופן שוב עליו לעבור בדעתי היה מכבר

.(37

להתיישבות מכל יותר קשור עתידם בתו, עם המשותפות לתוכניותיו רוכש שהוא הכבוד למרות כי לרפי מסביר הלל

ולאידיאולוגיה:

החיים של מעורערים והבלתי החשובים הדברים על מבוסס יהיה לא אם  הבל להתמוטט, עלול הכל [...]
טעם אין שבלעדיהם דברים יש ... בהם לבגוד שאסור דברים יש בכלל. נאמנות אין להם הנאמנות בלי אשר
של ועתידו עברו כלפי נעמי של חובתה ביתו. כלפי אדם של וחובתו הבית [...] יחד כשנמצאים גם לחיים

.(64) הקיבוץ"

קול ושלילת פשע בתיאטרון: האורייטליסטית הלימינאליות מאפייני .2.1.2

המדינה. של הימוסרי' מהמרחב אותו ומבדילים הסטייה' 'אזורי של פנימיים גבולות מממנים במחזות ורבעים סמטאות

הסוטה את לסמן נועדו החללים שני  סטייה. של דומה אזור במחזות תוחם המדינה של חיצוני כגבול נטוש רכוש

סימון לסטייה. תכופות שנקשר והמאיים הכאוטי מהאוריינט החשש ניכר האלה החללים ובשני הדיספונקציונלי

הימפותח' את לסמן ומסייע המוסרי והסדר החברתית לסולידריות 'תורם' המזרחי במרחב הדיספונקציונלית ההתנהגות

המערכת וילהכניעו'. נגדו להערך שיש איום במזרח הרואה הציוניתרשמית הגירסה את ומחזק מפותח' לילא ולהנגידו

הדיבור מגיע הגדול/חוץ החלל מן ומחפיצה: היררכית ומבט קול מערכת גוזרת בינאריים היפוכים של המרחבית

בונה המדינה של הפנאופטיחללי המבנה ומתנצל. מתאר דיבור  הלימנאלי/פנימי החלל ומן המתקן, המצווה המנחה

ולמעקב. למחקר אובייקטים הופכים שתושביו הלימינאלי החלל על הגדול מהתחום מחפיץ מבט
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פנימי) (גבול סימטאות  חיצוני) (גבול נטוש רכוש מהאוריינט: הפחד .2.1.2.1

כאזורי שמסומנים רחוב) או (סימטה פנימי בגבול או נטוש) (רכוש חיצוני לגבול נושק על 'האחרים' של מרחבם

שמות, באמצעות נעשה זה קישור כושל. דקדנטי למזרח שונים איזכורים באמצעות ההצגות לאורך ונקשרים 'סטייה'

ברוח רוויים למזרח אלה הקשרים בישראל. המזרחי ל'אחר' המזרח בין מנטלי קשר הקושרים ואיזכורים צילים

באוריינט. הטמעות מפני הממסדיציוני החשש את ומבטאת נחיתות למזרח הקושרת אוריינטליסטית

בשיח נטוע שהיה ולמזרח לערבים הדמיון מפני הפחד את מהדהדת בתיאטרון המזרחים 'האחרים' של האוריינטליות

המזרחים של ה'נחשלת' ערביותם הדגשת את הוליד זה פחד למדינה. הראשונים העשורים שני של והפוליטי התרבותי

רוצים "איננו לערבים; לדמיונם רומז כשהוא המזרח, יהודי של לתרבותם בוז ושוב שוב הביע בןגוריון בתיאטרון.

אצל (מצוטט וחברות" אינדבידואליים שמשחיתה הלבאנט, רוח נגד להילחם מחובתנו לערבים. יהיו שהישראלים

מהמזרח: חשש הביע אבן אבא גם (120,1991 שוחט,

למזרחיות אותנו לגרור להם לאפשר במקום המערבית, הרוח את [במזרחים] להחדיר להיות צריכה המטרה
ממוצא העולים של המספרית עליונותם שמא הסכנה לנו...הוא המציקים החששות אחד [...] טבעית, לא
שוחט:120). אצל (מצוטט השכן" העולם של לזו התרבותית רמתה את להשוות ישראל את תאלץ מזרחי

את שהגדיר כפי למזרח 'אוריינטליםטיות' באלוזיות מתבטאים בתיאטרון המרחב באיפיוני ששזור מהמזרח זה חשש

ועוצב נצבר שנוצר, והאמנותי הספרותי האקדמי, הידע גוף סעיד לדברי .(2000) סעיד אדוארד האורייטליזם הבניית

המזרחית, האחרת, היישות תמים. ידע היה לא בפרט, המוסלמי המזרח ועל בכלל, מזרח על המערבית בתרבות

המערבית, בתודעה קיים שהיה ככל "האוריינט, ונכנעת: נשית אקזוטית, סטאטית, קפואה, היא זו ביצירה המצטיירת

היה כאוריינטלי משהו של הסימון [...] אסוציאציות משמעויות, של רחב שדה אליה הצטרף זמן שלאחר מילה היה

(שם,181). הושמע" שכבר ערכי בשיפוט כרוך

 לסטמבול דומה אוריינטלית עיר של קסומה אוירה ליצור נועדה הירח את שמתארת המטפורית הלשון קיץ בחגיגת
לפעמים נוסכים בך רם/ תמר לתש של וחושך,0בך/ "ירח היאקזוטית'. לאיסטמבול סטמבול בין שמקשרת אוירה

אקזוטית עיר של דינמי קצב יוצרים היום זמני או השנה עונות תיאורי (שם,2). חם". יין של ורוח רך/ בטעם

רעש. הערב [...] נגלות בראי פניו מוארה/ מספרה מתוך קלות/ רגליו בעיר מהירה/ פסיעתו אץ, "ערב אסקפיםטית:

בניגוד עומד זה תיאור (שם,34). ערב." לרוח חיכה וחלונות,/ דלתות פתח משבע/ הואר אשר הצר, הרחוב/ כל

העולם'. של לחיו על כידמעה ותיאורו הגדול' 'החלל של להאנשה

קישורו מהות את מבהירים קיץ חגיגת ההצגה על "דבר" בעיתון כ. רבקה של הביקורת דברי מתוך הבאים הדברים

בתיאטרון: לאוריינט המזרחי החלל של

גל בתוכנו מתאקלם החל כאשר החמישים, שנות בשלהי ישראל, למדינת לקרוא בחר אלתרמן
הקירבה על בכך לרמוז שרצה אפשר "סטמבול". בשם המדינה הקמת שלאחר המונית העלייה

תום1 עד בו להתבולל לנו וחלילה שכניו, שאנו הילבאנט' של והסכנה

מזכירה 'םטמבול' כי להסביר 'דבר' עיתון של המבקרת ממשיכה השבעים שנות ראשית של היאוריינטליםטית' ברוח

את  בצבר מפוארת ציויליזציה הרסו כבר המורוז, תרבות איתה שמביאה והפיגור בעבר המוסלמים פלישת כיצד לנו

הביזאנטית: התרבות
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של מופלאה ובירה מדינה עיר  קונסטנטינופול פעם אי היתה שהיא משום גם ביםטמבול' בחר אולי אך
וליצור הקתולית מהכנסיה להתפלג ידעה אשר ביזאנץ, תרבות  תקופה אותה לגבי גבוהה מיוחדת, תרבות

מתקדם, מינהל תרבות, של למרכז והיה היום, עד ההשפעה רב האורתודוכסי, הזרם משלה, נוצרי זרם
המאה בשלהי התורכים, כיבוש בעקבות רק ועמים. ארצות על חולשת למצודה וגם עצמה, בפני ציווליזציה
חוץ כלפי מצוחצח ללבנט, נרדף מושג הפכה ויסטנבול'  היאירופי' התרבותי הזוהר כאן שוקע החל .15 ה

שלי).00 הדגשה פנים.(שם. כלפי ומפגר

בחגיגת םטמבול הרובע חלל בעיצוב לראות ניתן לאוריינט וקישורו הםימטה מאזורי המוסרי התוקף לתפוגת דוגמה

רעפים/פחים, של לבנים, של "םטמבול נאמר. סטמבול הרובע הרובע על הנלדרגות. ברחוב הרתוב ובחלל קיץ
שמושר משמר" "שיר אלתרמן, של הידוע שירו וסחטנות. זנות שוד כמו פשע הומה זה רובע חרש/", מעשי ברזלים

והכאום הסכנה על רומז מריםהלן, את לזהות להדיח שמנסה העבריין וולדסקי של הסחיטה אודות לידיעה בסמוך
סטמבול: הרוגש ברובע שטמונים

נדלק, מגג נופל, מקיר חייך,/ שמרי בינתך, חייך, שמרי נפשך/ שמרי שמרי, כוחך נפשך, שמרי
עפר כמו הסמוך מן החותך,/ מן השורץ, מן נפשך שמרי מצפרניים./ מסכין קלע, מאבן חשך/ מצל

שמרי נפשך כיריים./ ואש כמיבאר והממית והמושך/ המחכה מן הדומם, מן שמיים,/ וכמו
חייך./.(שם,30).'1 שמרי נפשך, שמרי שמרי, עורך ראשך,/ שיער ובינתך,

המוסר. מייצר המבט של תוקפו פג שבו כמקום הרחוב את מגדיר המזרחית יפו סימטאות את בקזבלן רחל של תיאורה

לגיוש: אומרת היא כך

בלילה לעבור פוחדת אני הזו? בארץ ומוכים נרצחים נדקרים, אנשים במה לא? עיתונים, קורא אתה [...]
זה (בבכי) [...] לבד הזו בעיר הלילה כל שומע, אתה לילה, כל בשקט, לטייל אוכל לא מדוע מדוע? ברחוב.
את הללו, הדירות את שונאת אני מעון. בצור איתך להיות רוצה כבר אני [...] ומלוכלך טמא הכל נורא.

.(42) [...] הסימטאות

הבראה: מקום הוא זאת לעומת הגדול והמרחב 'רעל' היא והםימטה העיר כי לקזבלן מסביר החוקר אברמוב

לברוח חייב אתה אחר. לאדם נעשה שאתה תראה ולפתע הקפה, מבתי הרחק בשדה, תעבוד העיר. מתוך צא
להתיישב? תלך לא אותך...הסימטאות...מדוע מרעילה העיר תבריא. שם חולה. אתה קזבלן. העיר, מן

.(62) ובאדמתך. בביתך שליט עצמאי, איש תהיה להם. זקוק שאתה דברים שני קשה. ועבודה בית תקבל

את מגדירים דבריו לעתיד, כחתנו אברם את לקבל מסרב הוא מדוע מסביר המדרגות ברחוג אראלה של אביה דגן,

הבעיה

הםימטה: של המפוקפקות לאיכויותיה קשורה זו בעיה בלבד, גיאוגרפית בבעיה העדתית
המשוער מן למעלה אוילי זה הרי למלחמה. מלחמה בין רחוב של מדרכות על עברו חייו הזה הבחור [...]
] התחתית. בעיר סמטה באיזה משפחה מאיזה בא הוא למד, לא הוא השכלה, לו אין כזה, לבחור תהיי שאת

.(23) אחר לעולם שייך עולמות...הוא שני אתם בה, שגדל הסביבה את מכירה אינך [...

נראה הכל שממנו טהור מקום הוא לגביו ההר והסמטה. ההר את באברם, המאוהבת לרבקה מגדיר מהםימטה עובד גם

כמו לא וזה [...] ההר, על היא שלו, והצהובה אחרת, זה ההרים על ההרים, ממנו:"[...] נצפים המרחבים כל יפה,

8.9.1972 דבר. כ., 'רבקה
אני המדרגות:"!...] ברחוב אברם זאת שמביע כפי הגדול המרחב טל וחולמים ממנו מקום הוא לימנאלי "מקום

כך כל ירוק אז נראה הכל ההר, טל חלמתי תמיד ברחוב, כשהתרוצצתי טיתתים, כשמכרתי הר, טל חלמתי תמיד
>ב':47). עלינו" חושבים שהם מה אז ידעתי לא שלי, הילדות בדמיון מלמטה

של ביחסיו שטוסקת הידועה נ1ה9רשנות מתעלם סטמבול לרובע משמר" "שיר בין טושה שאני הקישור r
של לפגיעותה בהצגה השיר בקישור ומתמקדת >גולן,2002) השיר דרך אליה ופנייתו אתר תרצה בתו טם אלתרמן

הסכנות. רבת סטמבול לרובע וקישורה המאויימת מריםהלן
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רחוב של מזרחיותו (בי:32). יפה" משם נראה המדרגות רחוב אפילו שמה, הר של יופי שיש זה, המדרגות ברחוב

הבוחנות עיניהם עליו משקיפות מלמעלה ובים. ברכבת הגיאוגרפי כיתורו באמצעות גם מוגדרת ובחשלותו המדרגות

והים. הרכבת אותו מכתרים מסביב דגן, משפחת של

לאחד, כנפיים שש קזבלו, במורא, למשל כמו נטוש' כ'רכוש מתוארים מזרחים נמצאים בהם מאתרים כאמור,חלק

יוצרת  ואינם שהיו ערבים של רכוש בתוך  בגבול התושבים את שממקם נטוש' כירכוש המקום הגדרת הכבשה.
הנושקים ואת הציווליזציה גבולות את ומגדירה הערבים התושבים לבין המזרחים בין ותרבותית מנטלית זיקה

המחזה: בתחילת החלל מתואר לאחד כנפיים בשש מתפורר. כמרחב מתואר הנטוש הרכוש לגבולה.

השכונה את הצופים רואים המסך בעלות שביתתהנשק. קווי בקרב הררית, בסביבה עיר של נטושה שכונה
רואים קומה באותה [...] פרוצות. חנויות שתי התחתונה שבקומתו דוקומתי, בית  משמאל עזיבותה: בכל

.(9) "[...] םימטה זה לבית מימין מזרחי. גוון עם רקפת[...] של חדרה את

ירושלים, של גבולה "על נטוש: ערבי כפר חורבות על מתרחשים טורא;הכבשה בריוסף של מחזותיו עלילות גם

".[...] רעפים בגג מקורה קומות, שתי בן בית ובתוכה גבוהה, אבנים חומת מוקפת ישנה, ערבית עירונית חצר מעין

של להתפוררות בתו את שרוצח טורא האב של והנפשית הרגשית התפוררותם בין הקבלה נוצרת במורא (מורא)

מתרחשת הכבשה עלילת הערבים. נטשו אותו חורבות על ובנוי התיכונה' מיאסיה אלה עולים שמאכלס היישוב

באמצעו גדול סלע משמאל: התפאורה:"[...] יהודה". בהרי נטוש ערבי כפר חורבות על שנבנה בכפר, קטנה ב:"ככר

(שם). מימין." הבמה בעומק ערבית חורבה שרידי הבמה; בימין חשמל עמוד הבמה;

צו קיים מגורים. לחדרי המשמש ביפו, מזרחי בנוסח גדול חדר המקום: " הריסה: בפני הבניין עומד קזבלן במחזה

מט בבית ביפו הגדול' בישטדז מתגורר קזבלן כי נאמר בהקדמה המקום."(שם). את לפנות התושבים ועל לבניין הריסה

שרידי אלה במחזות קזבלן. של הנפשית התפוררותו על מרמזת הבניין של התפוררותו להיהרס. העתיד ליפול

זהותם מוסלמיות בארצות עברם בגלל כפולה. שייכות של מצב  התושבים של נפשיפנימי מצב על מרמזים החורבה

שלמה. אינה הלאומית

את (טורא). נגיה (קזבלו), קזבלן המדרגות), (רחוב מוסה ערבי: צליל בעלי שמות יש הנטוש הרכוש לתושבי

ממורח, מאוד. קשובה נראית דירתה, בפתח אשה המדרגות. על יושב וקן מואזין."[...] צלילי מקיפים הנטוש הרכוש

שנייה:10). תמונה (מורא, כנסיות" פעמוני צלצול ותכף מואזין, קריאת נשמעת העתיקה, העיר מן

בעיקרו בא מוצאם מקום ציון התיכונה.1 אסיה יוצאי הנם והשכנים טורא משפחת בני כי נכתב טורא למחזה בפתיח

התיכונה'. מיאסיה הישר הנטוש, ברכוש והיצודק' ה'טבעי' שילובים ואת הציונית למדינה זרותם את להדגיש

ושלומיק חדוה של במעברם שעוסק מחזה ואני בחדוה לשמוליק קרקובר אומר למזרחי הערבי בין זה טשטוש על

לקיבוץ:  הציוניות המידה אמות פי על  וה'נכונה' המתבקשת ושיבתם הבורגנית לתלאביב מהקיבוץ

אתה יכול היום! גדול נכס זהו עברית עברית! יודע כן,כן עברית. שיודע בחור ספר, יודע משכיל, בחור [...]
עגלון? להיות צריך שלך, המעלות כל עם אתה ובכן אתה? יודע שלך! העברית עם בישראל שר להיות

.(30) .[...] עבודה ומחפשים בחוצות מתגוללים יהודים, ספק ערבים, ספק ארחיפרחי, מיני כשכל היום?

עושים אנחנו "חשבתי לתילדה: אומר מוסה במזרח. כמו חנויות בעלי להיות רוצים המדרגות ברחוב הסימטה אנשי

ובתל הכרמל בהלר הגדולות החנויות כמו המדרגות, ברחוב זלתות שתי של חנות אחת, חנות שלמ החנויות משתי
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בהכבשה בי:יבי:29). (מערכה " מצרים של ולכסנדריה וםטנבול בגדד כמו הגדול העולם של הערים ובכל אביב

המקום תושבי של שיגעונם את מסמנים והתוקפניים 'המשוגעים' הכלבים לתושבים, הכלבים בין הקבלה נוצרת

לישעיה: אומר יחזקאל והיטמאים'. התוקפנים הכלבים נותרו הערבי מהישוב מאגיים. טקסים אחר הנסחפים

וממלאים ורבו פרו הם בינתיים הערבי, הכפר מן שנשארו (כלבים), שלושה או שניים כאן היו כשבאו [...]
ליד שכפר טוענים הם אותם. מאמצים שלי הבנים לספור. תוכל לא  וכלבים אין, לתפילה מנין המקום. את

(11) כלבים. צריך הגבול

מורא קי?; חגיגת דיםפונקציונלית: התנהגות של כאתר לימינאלי מרחב .2.1.2.2

בתהליך 'תיקון' לעבור שאמורה סוטהדיספונקציונלית התנהגות כאמור, היא, הגבול תושבי את המאפיינים אחד

ואקסטטיות סכיזופרניה דפרסיה, כהלוסינציות, השאר, בין מוגדרים דיםפונקציונליים סטייה מצבי המודרניזציה.

והאופן הדרך היא ,(1990) רוטנברג מרדכי אומר המבניתתפקודית, הסוציולוגיה בתוך הזו הסטייה הגדרת דבקות.

הסוטים. השוליים לעומת ואחידותה שלה המרכז את משרטטת קבוצה בו

ותורם הימסוכן' לאוריינט הסטייה את קושר היאוריינטלי' המזרחי במרחב הדיספונקציונלית ההתנהגות סימון

מפותח'. והילא ה'מפותח' את לסמן ומסייע המוסרי לסדר החברתית, לסולידריות

אסכולת המבניתתפקודית, האסכולה כגון ונבדלות, שונות אסכולות עם הנמנים סוציולוגים רוטנברג, לדברי

מודרניים כסוציולוגים וכלה ומיד כדירקהיים בקלסיקונים החל הפנומנולוגית, והאסכולה הסימבולית האינטראקציה

פונקציונאלית להיות עשוייה הסטייה כי הכללית הטענה את כולם העלו ולוקמאן, ברגר אריקםון, כקוזר, ידועישם

המדגיש באופן במחזות מובנת הדיספונקציונלית ההתנהגות הצגת (שם,191).? החברתי. המבנה לשימור כלשהי בדרך

הילוקות' המזרחיות מהדמויות כמה במאפייני הדבר שבולט כפי הציוני הסדר של הנורמטיבית' 'ההתנהגות את ומלכד

אשתו כי מדמיין קיץ בחגיגת הבנק שומר סימןטוב ואקסטטיות. הלוסינציות של מסוגים דיםפונקציונליות בסטיות

את ויזרזו ביתהמקדש בניית את לזרז שיסייעו טקסים לבצע מנסים בהכבשה הכפר תושבי בחייו, מופיעה המתה

בבית העובד משה וכמוהו משיחית דתית אקסטטיות אחוז בהבבשה יחזקאל יחזקאל. של בתו פנינה של התעברותה

ישעיה האנס של ומותו פנינה של לאונס דבר של בסופו קשורה בהכבשה הכפר אנשי של הסטייה המטבחיים.

כמו חייה את תאבד כי חשש מביעה אימה לאברם מאהבתה שנובע בטירוף לוקה המדרגות ברחוב רבקה הימשיח'.

שפיותה. לאובדן עד היא אף שהתאהבה דודתה

וניסיון זנות כמו פשע מעשי לצד מופיעה הסטייה לדוגמה, טוב, סימן של במקרה כלשהו, ניוון לצד מופיעה הסטייה

החברה את לפורר שעלול כולל ממערך כחלק אותה מציגה לניוון הדיספונקציונלית הסטייה קישור ורצח. שוד

הציוניתמתקדמת.

שמופרת הרמוניה הציונייםהגמוניים, והחברה הסובייקט שרויים בה המדומה היהרמוניה' את משקפות שונות הצגות

בעיות הלל), בית וז^י; (חדווה הבורגניים? בחיים או בהתיישבות לבחור האם כמו: שאלות של עלייתן לאור רק

היא לכך דוגמה אלטרואיסטי. ויתור עלידי אלא סטייה עלידי לא פתרונן את מוצאות הגדול הציוני במרחב רגשיות

בלוויית בקיבוץ לביקור ששבה נעמי הלל. בית בהצגה הלל) של (בתו לנעמי גרשון לאהבת גרשון אשת של תגובתה

במקביל ההתיישבות, חזון את ולהגשים בקיבוץ להשאר וארוסה מנעמי שדורש הלל האלמן אביה עם מתעמתת ארוסה

ייחוד. חסר המון תושביו ואת והבדלות ייחוד חסר אוריינט לידי המזרח של רדידות יוצר התיכונה' 'אסיה הציון 1

קרובות לעתים לתרום עשויים ביותר הסוטים ההתנהגות ואופני שהפשע גרס (Durkheim 1964) דירקהיים ?
אותם. ומאחד המהוגן המצפון בעלי את מקבץ שהפשע כיון וזאת המוסרי; והסדר החברתית הסולידריות לחיזוק
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להתמודד הלל בבגית גרשון אשת של יכולתה אי הקיבוץ. חבר לגרשון הקודמת אהבתה פרשיית עם נעמי מתמודדת

על כברת בכנרת ליובה של ויתורו התאבדות. היאצילי'; לפתרון אותה מביא הצעירה לנעמי בעלה אהבת עם נפשית

האוייב כדורי את 'למשוך' בוחר והוא ואהובה, טניה עם נמצא הוא כאשר להתאבדות. בעצם אותו מביא לטניה אהבתו
הזוג. בני אהבת למען ולמות אליו

ליתיקוןי הנועדים ותיעוד היסטורית' 'אמת יצירת ומרחב: צילום .2.1.2.3

המרחב מיסגור באמצעות היסטורית 'אמת' יוצר הצילום בתיאטרון: המרחב בעיצוב חשוב תפקיד בהצגות לצילום

ואת היישוב את המתעדים הםטילס בצילומי נוכחת כזו 'אמת' המסגרת. מן 'האחר' של הדרתו תוך הציוני והסובייקט

כמו הסוטים, פשעי את המתעדת אחר מסוג מצלמה לעין חשוף למסגרת מחוץ שנותר המזרחי 'האחר' החלוצים.
לעבור. המזרחי שעל 'התיקון' תהליך את ומסמנת טורא, של בתו הנרצחת, של גופתה את החוקר תיעוד לדוגמה,

היסטוריה תיעוד הם הםטילס צילומי של אחת פונקציה במחזות; הבמה על סטילס צילומי מצולמים הקשרים בשני

בהוא האזכרה, הן לכך דוגמאות במחזות. הציונות ראשית של בצילומים בולט והדרה מימגור של זו פעולה  וויכרון

נוסטאלגי באופן המשחזרת הצגה  הקטנה אביב בתל כמו נוסטאלגיים היסטוריים זיכרונות העלאת בשדות, הלף
של חייהם את המשחזרת הצגה  זהב של בימים הסיום תמונת את הסוגרת הסצנה המאה. בראשית תלאביב את

לתמונה החלוצים את ומעמיד מופיע צלם ההיסטוריות, הדמויות אחת של קולנועי אואט' 'פייד הינה  הציונות ראשי

כברת. בבגרת הסיום בסצנת היסטורית

הם אלה לעבר. הצופה את ומחזירים הזמן את 'מקפיאים' צילומים  הנוסטאלגייט הקטנה ובתלאביב זהב של בימים
ראוי ואיבו בתמונה שאינו מי ואת התמונה, לפנים ששייך מי את מסמנת הזמן את המקפיאה המצלמה בהם צילומים

הציוני. ובפרוייקט בנרטיב להכלל

(1) בצילום: המודרנית בעת שנעשים שימושים כמה מוצאת (1980) התקופה" בראי "הצילום בספרה סונטאג, סוזן

המדינה של ובקרה מישטור (4) השתייכות; פני העמדת (3) האמת; של אידיאליזציה (2) היסטורית; 'אמת' יצירת

מרחב בין הקשר על ומדברת 'אמת' יצירת של יותר מפורטת טכניקה על מצביעה (2001) לובין אורלי המודרנית.0

אלה אבחנותיה בתמונה. נכלל שאינו ממי אותם ומבדילה שבפנים אלה את באלימות חותכת המסגרת דרך והדרה

עצמו: היהצצה' מרגע כבר קיימת לדבריה, אלימות, המאה. מראשית חלוצים של לצילום בהקשר נעשות

 נצחית מהיותה לבד לסילוק; ניתנת בלתי היינו, החומריות, לתוך מובנית הזאת האלימות של מהיותה לבד
יחסום משהו, יחתוך הקו לעולם תקפיא, לעולם תנכס, היא לעולם חודר, מבט הנועצת המצלמה לעולם

בגוף לגעת הקו של הפוטנציאל יוותר לעולם כואב, גוף יהיה לא הזה הימשהו' אם וגם משהו; ימנע משהו,
את למסגרת, שיסביב' מה את החוץמסגרת, את מייצרת היא נוסף: איום מייצרת המסגרת הרי  הכואב

.(118,2001 (לובין, הריק."

מלהיות היינו פנימה, מלחדור שבחוץ ממה שמונע הקו גם הוא "לצאת" לו מניח ואינו שבפנים מה את שתוחם הקו

מניעת לייצוג; ניתן הבלתי של האתר המודחק, של המודר, את לאתר שיבחוץ' המרחב את שהופך הקו והוא מיוצג;

החיים על שמאיים מה לחסימת מסייעת התרבות מן המודר ושל לאומית) אתנית, (מגדרית, המודדים של ייצוגם

בתיעוד מכריע תפקיד כבטלת המצלמה התפסה ה9ו, במאה המצאתה מאז כי מציינת (2001) שוחט אלה ק
סיפקה היא העמים. חוקר של אתנוגרפי מעמד לעצמה קנתה היא המדע, של כתוצר הלאמערביות התרבותיות
ושימשה לכאורה, והמתרים האקזוטיים טקסיהם על הלאאירופים העמים של לפראותם 'עדות' לאנתרופולוגים

(שם,59). מדעית להתבוננות כלי להם
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המאורגנת המסגרת כלפי הראוי הסדר כלפי אלימות לחסימת היינו, ומתוכנן; נקי סדר לפי המסגרת בתוך הזורמים

מלכתחילה המסגרת תוך אל כניסתו שמנעה זו הייש'. את שמסתירה כמסיבה ריק הוא למסגרת שמחוץ הריק [...]

(שם,123). התרבות" מן מודר [...] מלכתחילה להיכלל יכול שאינו זה הוא הפלסטיני) המזרחי, (האישה,

המצולמים הציונית. וההיסטוריה מהאתוס שמודר מי את מסמנים לדוגמה, כברת בכברת הסטילס בצילומי המסגרת חוץ
דברו. את נואם יהודה כגרת בכגדת  היסטורי לסיפור היסטוריוגרפי באקט הופכים

כי אולי/ יזעו ההתחלה...ולא הנה לרגע./ ויהרהרו הזאת בתמונה יביטו אחרינו/ יבואו אשר אנשים
משהו...זה של התחלה גם זו/ היתה אללי כך הכול...ומשום אם כי התחלה/ זאת היתה לא בשבילנו

יום" יום טרדות כל עם אצלנו/ התערבב

ידו מניף הצלם שותקים. הכול גדול. באור הניצבים את ומציף בוקע החמה אור החמה!." זורחת "לשתוק! צועק הצלם

מסך.  מצלם. שהוא לאותת

ימים מאותם מוכרים שירים בקטעי ומשתמש היישוב גדולי בדמויות שבא שלמה המחזאי עוסק זהב של בימימ

היא המוצגת הקטנה אביב תל ואחרים, חיסין וד"ר הלפרין מיכל כמו היישוב גדולי לדמויות בנוסף לדיאלוג. ומכניסם

שבא של מחזהו בסיום זהב. של ובימים הקטנה בתלאביב התפאורה את המצייר גוטמן1 נחום של ציוריו בסיגנון

עד הצופים עיני נגד ומטשטשת הולכת שתמונתה אגדה כמין קולנועי, אאוט" "פייר כמין הלפרין מיכל הגיבור בעלם

.(151,1980 עפרת, אצל (מצוטט אגדה" כמו נעלם איננו. הלפרין [...] אומר: גריסין כליל. שנעלמת

יונה הנרצחת גופת את מצלם השוטר פשע: לתיעוד נקשרת הבמה על סטילס צילומי של השניה הפונקציה כאמור,

המתעד הארכיון במרתפי המשטרה בתיקי המזרחים מקוטלגים ההיסטוריים, התעוד לספרי להכנם במקום בטורא.

ואת הנרצחת הבת גופת את בטורא החוקר הקצין של המצולם תעודו באמצעות לדוגמה, שקורה כמו וסוטים, פושעים

בנרטיב הסובייקטים את מכלילים המוזכרים במחזות הנוסטלגיה בצילומי המופיעים הסובייקטים בעוד השכונה.

להיסטוריה. שמחוץ כמי אותה מסמן יונה של צילומה ההיסטורי,

כוחנית היררכית דיבור מערכת  המזרחים קול ושלילת הלימינאלי היפנים' תחום .2.1.2.4

כושר ונטילת וההשפעה הקול מתחום הדרתו קולו: השתקת את מולידה הפנים בתחום המזרחי 'האחר' של מקומו

מקום מעניקה וחוץ פבים לתחומי זו היררכית חלוקה ממנו. הדיבור את הנוטלת היררכית דיבור במערכת לדבר יכולתו

מקבילה והיא למזרחי ומושתק 'מודרך' של ומקום לינאריהיםטורי בזמן המעוגן לימדריך'סובייקטציוני עדיף

והמערכת וחוץ פנים מערכת הפאנאופטיתמרחבית. המערכת בתוך האובייקט את המחפיץ המבט של להיררכיה

עבורו. שמדברים וכמי מחקרי כאובייקט המזרחי של קולו את שוללת הפאנאופטית

המרחב שליחי בין שיחניתכוחנית היררכיה בונה חוץ/פנים של זו חלוקה (1) מאפיינים: כמה מחזות הקול לאובדן

החוק קול את ואוכפים מנחים, מצווים, הציוניים השליחים  היקטן' האזור יושבי המזרחים לבין היגדול' הציוני
(קזבלו; המזרחים עבור מדברים השליחים  המזרחים של קולם את נוטלת שיחנית היררכיה (2) (קזבלו;טורא);

המציאות. ותיאור התנצלות של דיבור בפעולות נוקטים 'האחרים' (3) טורא);

על דגש שימת תוך מבקרים בהרחבה דנו הראשונה, העברית העיר הילידית, תלאביב את שצייר גוטמן על 1

הפרדס .2001 [עורר], יואב סגון והנפלא'. 'הנאור המזרח כלפי שלו האמביוולנטיות ועל גוטמן של האורייטליזם
תלאביב). גוטמן, מוזיאון גוטמן נחום של ביצירתו האירוטי הדימוי הקסום:
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נשלל קולו מפותח. בלתי כשלב חייו וקורות במזרחי הרואה הציוניתמודרניתביבארית בתפיסה מעוגנת זו חלוקה

העלמות בדבר הציוניתמודרנית האידאה את בתוכה מקפלת הקול שלילת טבע/פנים. לקטיגוריה שייך היותו מעצם

היתוך'. ביכור המזרחים של המוחלטת היטמעותם לאחר המזרחי העבר

מבחוץ שבא הממסדיציוני השליח של הימשגיח' למבט חשוף אותו ומותיר המזרחי את כולא התיאטרון המזרחי החלל

כמבנה הוא הלימינאלי האזור של מבנהו דיבוריתהיררכית. במערכת שבולטת המחקרית ולאובייקטיביזציה

כמו: פונקציות כמה עיקרון על בנוי היה בנתאם דיבר עליו הפבאופיקון מבנה (Foucault, 1979,203) הפנאופטיקון

יכול ממנה מוארת פינה יש נראה ואינו הרואה למפקח (2) לראווה; מוצגים באסירים לצפות הציבור אפשרות (1)

האסירים. של מידותיהם את לתקן השאר, בץ שנועד מתקן הינו הפאנאופטיקון (3) נתון; רגע בכל לפקח

ישיר, באופן אם בו, השוכנים את ולתקן לצפות מבחוץ למפקח מאפשר המזרחים של הפאנאופטי התיאטרוני החלל

על מההר המשקיף דגן, הציוני הסובייקט של גבוה מבט באמצעות או ובנזורא, בקזבלו החוקרים הקצינים השגחת כמו

הרחוב. יושבי של לתיקון ניתנת הבלתי סטייתם את ומגדיר המדרגות רחוב

יותר או אחת דמות האלה, מהמחזות בכמה דיבור. של נוקשה היררכיה חושפת המזרחים מיוצגים בהם במחזות עיון

העירייה עובד וג'וש אברמוב החוקר סמכותיות; דמויות הן אלה הלימינאלי. הפנים לאזור הממסד מטעם מגיעה

כמו שטורח כגרת בכברת הסוחר פיטלזון בנזורא, יונה רצח את שחוקר הקצין בקזבלן, הבניין הריסת על האחראי
השכונה תושבי את המלמדת לאדן? טפיימ בשש רקפת או התימני, בעדני המודרני הידע את להרביץ אחרים אורחים

בארץ. החיים אורחות את

בו ולהשליט מפותח' היבלתי האזור את לחקור כדי מגיעות הלימינאלי למרחב 'הגדול' המרחב מן שמגיעות הדמויות

ניתוח לקזבלן ועורך ממנו טוב קזבלן של עברו את מכיר קזבלן של שכונתו את לחקור שמגיע אברמוב סדר.

מסוגל איננו נחיתות, תסביך ומבטא מתנצל זאת, לעומת קזבלן בטורא. החוקר נוהג בך עלו. ומצווה מייעץ פסיכולוגי,

עצמו'. את 'להבין

של להגעתם ועד העלילה מתחילה  חלקים לשני נחלק המחזה בקזבלן. למצוא ניתן שכזו היררכית למערכת דוגמה

ומרגע  הבניין הרס על ממונה הוא וכעת קזבלן עם בצבא בעבר ששירת וג'וש אברמוב הרצח חוקר הרשות, נציגי

העלילה. סוף ועד האלה הרשות נציגי שני של הגעתם

את המאשימים יש אברשה. את שדקר הדוקר זהות את לגלות הבניין יושבי מנסים הרשות, נציגי הגעת לרגע עז

התפיסות ואת הדוקר זהות את חוקר הוא מישורים, בכמה פועל הדקירה את לחקור שמגיע אברמוב קזבלן.

"צור להתיישבות ממעבר כתוצאה חייו את ישפר כיצד לקזבלן ועצה המלצה נותן התושבים, של האידיאולוגיות

של מעלותיה אודות הרשמי האידיאולוגי השיח את ומדקלם מוסר מטיף וגם נסתרות' 'רואה גם הוא אבראמוב מעון".

וציווי. הטפה של אופי נושאים דבריו ההתיישבות.

הרי משטרה, חוקר לגבי [...] קזבלן סימפטי, כך כל לא עבר לך "יש קזבלן; של עברו את מכיר אבראמוב

יודע "צורמעון" את עזב שפלזמן יודע אבראמוב .(23) מאוד" חשובה היא שלו קליינטים כמה של והעבר ההיסטוריה

את שואל תה. לה להגיש אותו ושולח נרגשת פלדמן של שאשתו יודע הוא לקזבלן. מפריע אולי רחל של שהגיוס

ימים. חודש מזה מביתה יצאה לא מדוע פלדמן

אויר במזג לטיול שיצאה אישה לעודד ועלול בריא שזה לומר רצוני [...] תשכח אל לימון. עם "תה ומציע חוזר שוב

שלי). הדגשה ,27) מדי" חלשה שהיא ייתח מבעליה, הבוץ את להסיר לה ותעזור [...] במקצת וגשום סגרירי
להיות היה יכול [...] מנגן? קזבלן זה אקורדיון) נגינת "(נשמעת ומםווגם; התושבים של אישיותם מנתח אבראמוב
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בין [..] ודי תאסור "אז חמלה: מעוררת בלשון לו שעונה לקזבלן פסיכולוגי ניתוח עורך אברמוב .(31) מצרין" אדם

.(61) קזבלן?" את אוהב מי מת? או חי אם קזבלן אכפת למי כלב. חיי חי אני וכה כה

ומצווה; מייעצת פסיכולוגיסטית בנימה לו עונה אברמוב

ולפתע הקפה, מבתי הרחק בשדה, תעבוד העיר. מתוך צא [...] בחור! בך, ורק אך תלוי זה תתרגש! אל י

מרעילה העיר תבריא. שם חולה. אתה קזבלן. העיר, מן לברוח חייב אתה אחר. לאדם נעשה שאתה תראה
עצמאי, איש תהיה להם. זקוק שאתה דברים שני קשה, עבודה [...] להתיישב? תלך לא מדוע [...] אותך
הטוב הצד את שנתת משום [...] לא? אותך, אהבו בפלוגה בד. רק תלוי זה ובאדמתך.ן...] בביתך שליט

שלי,62). (הדגשות שבאישיותך"

כאיש חייו את לבנות רצה בנו כי לפלדמן מסביר הוא פלדמן, אברשה של מאביו יותר טוב אברשה את מבין גויש

פלדמן: של חייו דרך את גיוש מבקר כך יוצר. אדמתו. על עצמאי

מצויין בן לך יש אתו. שוחחתי ירושלים. או תלאביב או יפו ששמה ענקית מכונה באיזו קטן בורג ולא [...]
[...] רחוב בקרנות ושבים...בסמטאות, לעוברים מכרת [...] מכר בסחר שתעסוק רצה לא [...] פלדמן מר

.(39) כבוד" של מושגים באיזה חי הוא

אומר מאביו טוב הבן את שמכיר גיוש גיוש. עם לפגישה יגיע הפצוע בנו אברשה אם ספק מביע פלדמן אחר במקום

.(40) פלדמן" מר בנך, את מכיר אינך עדיין המפגש. למקום באישדוד, פצוע בא, בבר "הוא לאב:

ואומר ההתיישבותי הרשמי השיח עיקרי את מטיף גויש כרוכלים, התחילו רבים עשירים בי לגיוש מסביר פלדמן

חלומות כאיש מצטייר הגדול' מיהשטח ה'גלותי' פלדמן כאלה, דברים מתרחשים הקולנוע בסרטי רק כי לפלדמן

האילוזיוני: מהחלום לעוררו צריך השליחות בעל גיוש ואילו עצמו, את שמשלה

דמי ואפילו בעוני, ומתו בעוני שחיו אנשים מיליוני על לך מספרים ואינם עשרה, על לך מספרים [...]
את מלמדת שהיא משום [...] ביותר והמסוכנת ביותר הגדולה האשלייה זוהי למשפחתם. נמצאו לא קבורה

המצוקה מתוך יצא הנה שהנה כזב, באשליות להשתעשע לנפשו, רק לדאוג עצמו, על רק לסמוך האדם
(39) למיליונים" ומתאימה נכונה ואינה אחד, לאדם המתאימה אחת דוגמה שנותנים משום

כך "סתם חייהם: תוך על מביט הוא מוסר, וכמםיף כחוקר יונה של הרצח את שחוקר הקצין פועל נזורא במחזה גם
ביעקוב נוזף הקצין .(15) מהר". להיתפס  להרוג שכל. ומעט חשק הרבה עניים. של חם פשע הסתירו. לא הארץ. על

דבר! לא? הורגים, הרה אותה? להעניש לא למה להסתיר? למה המשפחה? של הכבוד איפה [...] טורא:" של בנו

.(37) פחדן!" אתה

פרא "לוקומוביל, כגרת: בכברת התימני לעדני שמסביר מטבריה הסוחר פיטלזון נוקט ומנחות מסבירות דיבור פעולות

.(52) יודע" אינו שמם את שאפילו דברים על אתי מדבר וזה נוקשות ושיני למות נוטה אני קולומוביל. ולא אדם,

סוציאליזם: מהו לעדני מסביר החלוץ גרישה אחר ובמקום

באים אנו ולה לך. שאמרתי הסוציאליתהכלכלית הפירמידה הפוכה. הפירמידה שכמוך, טיפ מבין אתה ובכן,
צריך ציון, עלינו שתאמר מספיק לא זהו. ברט, כן, בחזרה. הזאת הפירמידה את להפוך כדי ישראל? לארץ

אני ציודק. חדל [..] הפוכה? פירמידה זה מה יודע אתה הכרה. מחוסר עוד ברטיץ, אתה למה. להבין גם
אבל מטריאליסט, שאתה טוב במכניקה. רק מתעניין ואתה תיאורטיים מושגים הזמן כל לך מסביר

(103) לך" אין לארץישראל הכשרה אבל מעניין, טיפ אתה וולגרי. מטריאליזם,

חזק, מחזיק הוא "רחל, לרחל: קזבלן אומר גויש עם יחסיה על בדברו התנצלות. פעולות הן קזבלן של הדיבור פעולות

שקזבלן לאחר .(45) בפיגומים" ונשרט שמלוכלך קזבלן כמו לא נקיים,מה? בגדים עם מתלאביב, בריא בחור מה?

עצמו את רואה והוא רחל של העיניים לתוך מסתכל שהוא לגיוש אומר הוא מתלאביב בריא כבחור גיוש את מאפיין
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לשתות חושב [...] ממרוקו אתה לי: אומרים כולם [..] " שתים: על שהולך גדול אחד אפם כלום', 'חתיכת כמו

.(47) אלתי" מכה שלב שלי אבא את רלאה שאהיה הרבה כך כל לשתות בקבוקים. כמה הרבה,

תיאורית: בעיקרה היא מושיקו של הנלעגת שפתו וגיוש, אבראמוב של והמאיימות המצוות הדיבור פעולות לעומת

יוסף פורת בן יהודי צריך לא ועכשיו צרות הרבה עשו הגויים [...] חברים. ישראלים כל טוב! יהיה [...]
.( ) "[...] אבינו אברהם של בנים כולנו יוסף. פורת בן אחר ליהודי צרות יעשה

ובתיאטרון במציאות הציוני לפרוייקט סייעה פאנאופטיים לימנאליים לאזורים ותיאטרונית ציונית מרחבית סגרגציה

הציונית בתפיסה יסוד אתוס היא (1997) בויארין שלדברי קולוניאליסטית שליחות של האתוס את לשמר

(שם,136). ההרצליאנית
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(מזרחית) קדםלוגית וחשיבה (ציונית) לוגית חשיבה ייצוגי וזהות: לוגוצנטריות 2.2

וטרום לוגי קדם כעולם המזרחי והעולם לוגצנטרי כעולם בתיאטרון הציוני העולם הבניית אופני את אבדוק זה בפרק

: הלוגית/קדםלוגית הפרדיגמה את המרכיבים מאפיינים שני את אדגים מודרני,

משנה מיתוסי וכמה (1999 (עוז המדע מיתוס את ושיעתוקו התבססותו הוא לוגיציוני עולם של המרכיבים אחד (א)

והנעורים. הרעות והקולקטיבי™, העבודה מיתוס נגזרימ שממנו הביצוע עיקרון הציוני: האתוס את המכוננים שלו

קדםלוגי עולם ומאידך, כברת*; כברת כמו בהצגות הציונילוגי הסובייקט של ההוויה ציר את מהווים אלה מיתומים

קזגלו). המדרגות; רחוב קיץ; (חגיגת המזרחי העולם את המאפיינת טבעי בעל באמונה מאופיין הפאסיביבטלני

בעיקר אך לציוני, כמנוגד ומגדירו המזרחי העולם ואת הדתית התפיסה את כללי באופן דוחה הציונימדעילוגי העולם

בחיי המתים שלטון כמו עלטבעיים בכוחות אמונה (1) אלוגיות: אמונות שלוש על כמושתת מובנה המזרחי העולם

ובחיי בחייו שולטת המתה אשתו של רוחה כי מאמין קיץ בחגיגת טוב סימן לדוגמה, כך קיץ), (חגיגת היומיום
חטא תולדת הן עקרות כמו פיזיולוגיות תופעות כי אמונה (2) כברת; בכברת חלומות בפתרון עוסק התימני ועדני חבריו

קיץ); (חגיגת ומילים אותיות קמעות, של המאגי בכוחן אמונה (3) (הכבשה);

הלך (הוא הלוגיציוני לעולם משיחירםטורטיביגואל הממד הוא הלוגית/קדםלוגית הפרדיגמה נוסף מרכיב (ב)

מציב אלה בשנים התיאטרון (הכבשה). המזרחיקדםלוגי העולם את המאפיין פסול משיחימאגי וממד בשדות)00,

השני, ואילו בהכבשה, המיועד המשיח ישעיה של מאגישקרי המזרחי המודל הוא האחד וגאולה: משיחיות דגמי שני

הלך מהוא אורי של משיחיותו בדמות  עדיף חילוני גאולה דגם הינו הציונות,8 של הרליגיוזים היסודות על בהתבססו

דרך פועל הלאציוני המאגי המשיח הציונות. אימצה אותו הריאלירסטורטיבי הגאולה דגם על שמתבססת בשדות

זו פעילות בביתהמקדש, פולחנים לחידוש להביא במטרה ירושלים, גבול ליד עולים במושב הנערכים שונים טקסים

הריאלי המשיח את אורי מגלם לעומתו, החילונית. המדינה דחתה אותה המשיחיות של המאגי במימד מתמקדת

ישראל עצמאות של ורסטורציה מדינית בגאולה המתמקד משיח :(1990 (שלום הציונות אימצה אותו רסטורטיבי

.(1993 (אידל הימים אחרית בחזיונות המתמקדת המאגית הגאולה ודחיית

אניטה מגדירה אותם החדש היהודי דגמי ארבעת של תשתית פרדיגמת משמשים המדע של אלה משנה מיתוםי A

בדמותו שקשור הויטאליסטיניטשיאני הדגם ההדצליאני, הדגם אחדהעם, של חמשכילי הדגם .(1997) שפירא
הדגמים כל עלפי משותפים קווים היו החדש' לייחודי שפירא, לדברי השפעתו. וחוג ברדיציבסקי יוסף מיכה של
ישר כבוד, ואיש תרבות איש לטבע, קרוב ומולדתו, עמו אוהב מודרני, חילוני, להיות אמור היה ''הוא הנזכרים:
בארץ שיושמו חינוכיות למערכות יסוד חיו שפירא, אומרת הנזכרים, הדגמים כל (שם,56). לבב" ואמיץ כפיים

אלה עקרונות (שם). פורמלי. הלא החינוך במסגרת יותר ועוד הפורמלי החינוך במסגרת ובגולה, ישראל
מודרני' ה'טרום עולמו שבשל ומי למעגל, ששייך מי את וסימנו הסימבולי המעגל את יצרו מוסדות דרך שהועברו

ל'תיקוך. נזקק וה'קדםלוגי'
היצירה למדינה. הראשונים העשורים בשלושת הישראלית בתרבות מרכזי מקום בשדות הלך הוא למחזה 00

שלישית פעם ,1956 ובשנת 1948 במאי ראשונה פעם  פעים שלוש בתיאטרון הועלתה כרומן, נתפרסמה
מילוא. יוסף של בבימויו לסרס המחזה עובד אף זו ובשנה ב1967, חיפה בתיאטרון
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ועלפי מאחר לוגצנטריים גבולות בתוך עצמו מגדיר המערביאתבוצנטרי הסובייקט  ולוגוצנטריות אתנוצנטריות

ואילו (2003 (פופר מדעיתמתקדמת היפתוחהי החברה את מאפיינות לוגיות חשיבה מערכות המערבית, התפיסה ■

(1993) מ.דםקל שמסביר כפי זו חלוקה מתקדמת. הלא הסגורה החברה את מאפיינות קדםלוגיות חשיבה מערכות

עלפי עליונה הציוניתמערבית הזהות את שמכוננות בהצגות שנגלה כפי ומפלה, עיוורת לאתנוצנטריות גוררת

כזאת. לוגוצנטרית קטגוריה

קשורה האתנוצנרטיות בעיית כי (Bhabha 1994) באבא ק. הומי כותב קולוניאלי" ושיח אפליה הבדל, האחר. "שאלת במאמרו

הלוגצנטריות: לגבולות

הוא הנשלל הלוגצנטריות). (גבולות להוכיח שיש מה את מניחים שבו במעגל, הזהות או השקילות נקודת היא אחרות
הבניה ומחייב מוגדרים ושיחניים היסטוריים בתנאים המעורב הבדלים מחדיר סימן בתוך תרבותית אחרות של ידע כל
הוא המערבית המטאפיסיקה תחת בחתירה מקובע במערב האחרות של מקומה שונות. קריאות או פרקטיקות במסגרת
דיום במהלך דרידה למשל, כך האנטימערבי. שלו, הגבול טקסט בתור המערב עלידי מחדש דבר של בסופו מנוכח
הטריטוריה ;(Derirda 1981) הלוגוצנטריות בגבולות האתנוצנטרית הבעיה את לקבע ושבו שוב נוטה ה'עמדות',

מן להפרידן אפשר שאי מקודמות הנחות בתור המוכר השטח מפת גבי על ללאדופי משורטטת הבלתיידועה
(שם,146). [...] המטאפיסיקה

לילוגיות' התרבויות את המחלקת הדיכוטומיתמודרניםטית בראייה לאתר ניתן האתנוצנםרית הלוגצנטריות של mnrrrn את

סוגים שני קיימים כי טען לויבריל ה19. במאה (L.LevyBarhl) לויבריל האנתרופולוג אותה שמגדיר כפי וליקדםלוגיות',

כך, לזו. זו המנוגדות מקבילות מחשבה דרכי שתי יש הללו הסוגים לשני והמתורבת. הפרימיטיבי אנושיות; חברות של עיקריים

גם אלא בדרגה רק לא מרעותה אחת שונות הן שכן מתורבתת, ומנטליות פרימיטיבית מנטליות על לדבר אפשר טוען, הוא

(אוואנם לוגית הינה המתורבת האדם חשיבת אופן ואילו לוגי' 'קדם חשיבה אופן הינו היפרימיםיביים' של חשיבתם אופן באיכות;
אינטלקטואליים ובניתוח במחשבה שנים של רבות מאות התנסתה האירופית החברה לויבריל, לטענת .(92,1998 פריציארד

וגם טבעיים; בתהליכים לתופעות הסיבות את כלל בדרך מחפשים שהם במובן ההיג^ן' אל 'מכוונים האירופים כך עקב מחמירים,
מספיק. איננו שלהם הידע כי מאליו, כמובן מניחים, אם מדעיים, במונחים להסבר ניתנת שאיננה בתופעה נתקלים הם כאשר

לויבריל; זאת מגדיר כך העלםבעי, אל מכוונת היא לחלוטין. שונה אופי יש הפרימיטיבית למחשבה

לפניו מוצג חי הוא שבה התרבותית הסביבה של אופייה בתכלית. שונה הפרימיטיבי האדם של המחשבתית גישתו
(exlusions) והדרות (participations) השתתפויות של ברשת משולבים ויצורים חפצים למדי. שונה באופן

מוצא הוא אם אותה. ממלאים הם ורק לבו, תשומת על מיד נכפים הם שלה. והסדר המבנה את קובעים אלה מיסטיות.
עלפי כאילו מיד, יחשוב הוא  כך לומר ניתן אם  תגובה בלא שלה פסיבית בקליטה מסתפק אינו אם בתופעה, עניין

אוואספריצ'ארד, אצל מצוטט בריל, (לוי התופעה מתבטאת שבאמצעותו נראה ובתי נסתר כוח על רוחני, רפלקס
.(93,199

האדם שעושה כפי חוקרות, אינן פרימיטיביות חברות לויבריל, עלפי כי מבהיר (EvansPirichard 1998) אוואנספריציארד

לוגיים קדם שהם קולקטיביים דימויים עלידי מונעות הפרימיטיביות החברות כי העובדה בשל אובייקטיביים, קשרים המערבי,

כלכך ואבסורדים הפרימיטיבי, האדם בעיני כלכך אמיתיים הנראים המחשבה אופני את לוגי' 'קדם מכנה לויבריל ומיסטיים.

מבהיר: אירופה.אוואנספריציארד בן בעיני

סתירות כוללות גם והן העולם, על ומדעית ביקורתית הסתכלות עם מיישבות איק אמונותיהם שמרבית [...]
שונות בקטיגוריות אך הדעת, על מתקבלות הן [...] משלט שוטת יסוד מהנחות יוצאים הם [...] ברורות

האריסטונזלית. הלוגיקה עקרונות שהם משלנו, שונים שלהן ההיגיון עקרונות אך הגיוניות, הן שלנו; מאלו
מעבר מצויות הן כך ומשום מיסטיות, להיות נוטות הן פרימיטיביות חברות בקרב כי [לויבריל] אומר והוא

(שם,94).8 לסתירה ואדישות לניסיון חדירות בלתי לאימות,

רז ;1996 חבר ;1997 (שפירא הציונית התנועה של המיסטיים הרליוגיוזים היסודות על עמדו שונים מחקרים 6

.(2002 קרקוצקיו
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הלאומיציוני הביצוע לעיקרון הכפופים והרעות העבודה מיתוס .2.2.1

שיתופית עבודה (1) זה: אתוס של משנה מיתוסי של היררכיה ומבנה משעתקו המדע, אתוס על המושתת בהצגות הלוגי עולם

הרעות; ערך את מקדש העבודה ערך (2) הציוני; הסובייקט של זהותו את המגדיר חשוב לאומי כערך מסומנת לקולקטיב ונאמנות !

את לשמר ומסייעים מבנים אלה מיתוסים הלאומית. העשייה לשוליי הפרטיים החיים את דוזזקת לקולקטיב והנאמנות הרעות (3)

חדשה. לאומית חברה בניית לשם כלכך ההכרחי הביצוע עיקרון

לדוגמה, כמו ונגזרותיה, ההתיישבות עבודת את ועליון נעלה כערך רואה בהצגות הציוני הסובייקט  לקולקטיב ונאמנות עבודה
קורא החלוץ אליעזר בקבוצה. חדש כחבר בעיניהם נתפס והוא כברת בבמת החלוצים של החקלאות לעבודת המסייע חדש מיכון

למכונה: הלל שיר

פועל ממש כוחעבודה! איזה הא, חבר. לנו נוסף כאילו חש הריני הזאת, המכונה את רואה כשאני זרח? יודע, "אתה
ישב לא הוא העבודה שאחרי בטוח להיות יכול אתה [...] היקובים בפנסנה, סטודנטים כאותם לא לוקומוביל! טבעי!
ויחרושה וימשוכה יעבודה שזה כדי רגע, בן המנוף על ולוחץ מים ומוסיף מזוט נותן אתה ברושורות. לחבר בלילה

(29) הקל." ואת זרתוםתרה את לזה להוסיף צורך אין וישאבה,

את להקריב מוכנים החלוצים ועשייה, העבודה בסידורי מתמיד בעיסוק מתבטאת העבודה את החלוצים של הערצתם

הרצוי: העבודה איש של דיוקנו את משרטט סזמקה לי בקרא סיומקה של בנו מולי העבודה. למען האישיים חייהם

אדם. בן ונעשיתי בפלמ"ח נתחנכתי מוזיקאי. ממני לעשות רציתם [...] במשק. לעבוד מוכן שהייתי יודע אתה "אבא,

.(63) "[....) לעבוד עכשיו גם מוכן ואני במשק לעבוד רציתי
שמנחה,בערב קיבוצניק", "אחד של בדבריו, ששזורים דינמיים פעלים באמצעות ברורה בצורה מתומצת הביצוע עיקרון

בשדות: הלך בהוא לאורי ההזכרה
אל .עד שלו.. הקיבוץ את מכיר היה לא אורי בא אילו המשק. צמח שני לצד השיכונים צמחו אחד לצד גדלנו. [...]
על לעלות צריך אותה. לראות איאפשר מכאן הרפת. עכשיו נמצאת הנטוש הבוסתן במקום התפשטנו. לוואדי מעבר
תמונה ראשון, (חלק החליבה. את גמרו שהרפתנים מקווה קצה...אני על מקצה המשק את לראות בשביל המים מגדל

שלי). הדגשה העמקים, גת בחצר א':

הקרקע. על עלייה בהמשך דנים באספה תקציב על מדברים החלוצים משותף. באופן נעשות העבודה בדבר החלטות

יהיה קיימת, אינה לביצה, מעבר לשטח בחורף לעלות עמדה אשר שהקבוצה כיון כך, על "נוסף אומר: בשדות הלך בהוא יהודה

מנוחת ובלי שבתות של צבירה ללא חבר, לכל עבודה ומשמרת תוספת דבר פרוש ההכשרה, עבודות את שעה לפי לקבל עלינו

.(119) מחלה"

נעורים: ושמחת לעליצות קשורים ואני בזזדוה והקולקטיביות החברות

ג' (חבר הילדים! את שתקח רוצה אני שומע? אתה בני המקלחת, אחר to לחדר ותבוא למרחוק) (קוראת כי: חברה
די) חבר הולך לקראתו ושר. כתפו על רחצה כלי שקיק עם הולך

ההמשך? איך די) חבר את (עוצר הרחבים..." השדות' "על (שר) גי: חבר
קרניה" תזר "שמש (שר) די: חבר

למקהלה? הערב בא אתה נכון! גי: חבר
מה? אלא די: חבר

הלל בבית שיתופית עבודה באמצעות הציוני הסובייקט זהות הגדרת .2.2.1.1

הלל לבית שמיר משה של הקדמה הנעורים. את שמקדש הפעלתני הציוני לסזר השייכות את מגדירים ושיתוף עבודה

. השיתוף לחיי החמישים, שטת של הבולטים המחזאים אחד שכתב הלל שיר מהווה

במבוא. שציינתי כ3י (1993) דסקל נזרסלו יצא זו לוגוצנטריתאתנוצרטית תפיסה כנגד 8
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היצירות לאחת קיבוצם את העושה הדבר אותם, המבדיל הדבר [...] אנשים חיים בקיבוץ המםך[...] עלות לפני
בחזון, שיתוף בעמל, שיתוף חייהם: ביסוד המונח השיתוף עיקרון הוא  ומעולם מאז חברה חיי של ביותר הנפלאות

יוםיום.(שם). בחיי שיתוף
או הםימבוליציוני לסדר כשייכים האנשים את מסמנת השיתופית העבודה כי העובדה את משקף שמיר משה של ההלל שיר

עלפי נקבעת לעתיד: החתן של וקבלתו שייכותו לעתיד. חתנו את הבוחן הלל בדברי משתקף שהדבר כפי לו מחוצה נמצאים

קיבוצית. לעבודה קירבתו מידת

פשוט "אני בשלילה: עונה רפי מושב, או מקיבוץ מגיע רפי האם שואל הלל משלט'. 'אחד הוא לעתיד חתנו רפי כי אומר הלל

מורה ואפילו [..] וחבלן סייר הכל,  הצבאי במקצועי ולבוטניקה. לכימיה סטודנט סטודנט.  האזרחי במקצועי מתלאביב.
] חייבה שהעבודה "במידה עונה: רפי קיבת"? באתה משק. באיזה היית לא פעם "ואף מתעקש: הלל הארץ" ולידיעת לעברית

הולכים בחורי, ואנו משלנו.  זאת בכל שאתה מכאן משמע "נו, בסיפוק: עונה הלל הכל."  הפלמ"ח הקורסים, הגלבים, [...

חקלאית. לעבודה חדשות שיטות על לדבר יכולים הם כי משותפת שפה מוצאים והלל רפי מקורבים"(12). ונעשים איפוא

בורגנית: 'אחרת', מחברות שמובחנת 'ציונית' חברות רפופורם סשה לבין בינו בהברות רואה סיומקה) לי (קרא סיומקה
של החזקה היד הברזל", "איש רפופורט הוא שעכשיו מפני רק אותי ישכח שסשקה להגיד סשקה, סשקה, [...]

תמיד הוא בשבילי אבל כזה, הוא בשבילכם אולי [...] שהייתי. כפי בדיוק נשארתי סיומקה, סתם אני? ומה המפלגה,
) מחו"ל[...]" ה"בורגנים" אותן ששלחו מפני רק לו, שהביאו בשמיכות להתכסות וסירב בחדרה קודח שכב הרך הנער

.(18

בשדות הלד בהוא הרעות את מקדשת שיתופית עבודה .2.2.1.2

יותר עזה כנרת במרת החלוצים בין החברות למקודש. הרעות ערך את גם הופכת מקודש כערך השיתופית העבודה ערך קביעת
מודה המת ליובה של אמו בנם. אודות מהם לשמוע כדי הקבוצה חברי אל מגיעים המת ליובה של הוריו לבנם. הורים מקשרי

החלוצים: בנה לחברי אומרת היא בנה. את הכירה היא בו מהאופן יותר טוב בנה את מכיר שאליעזר

לא אפילו בלילה. יצא הוא ילד. כמעט היה אותנו עזב שהוא ילד. אומרת אני מצטדקת) נבוך, (בחיוך טוב ילד היה "הוא
לא אליו. בדרך שלו חברים פוגשים שאנו יפה ממני.[...] יותר אותו מכיר אתה בחיוך) (לאליעזר [...] מאתנו נפרד

אתכם.(83) אהב הוא אתכם. יחד להיות כדי אותנו עזב הוא אבל ממנו. יקר דבר בעולם לנו היה

כך הפרטיים. החיים עלפני הבטחוניות והמשימות החברות את להעריך הציוני הסובייקט את מניעים והשיתוף הרעות ערך קידוש
לסטות מתכוון הוא אין כי מבהיר אורי בפלמ"ח, קרבית למשימה אורי של ללכתו בשדות הלך בהוא מיקה מתנגדת לדוגמה,

הנוער: עליית בני של הפסיביות את מציב הוא העשייה עקרונות מול אל  אלה מוכתבים מעקרונות
מקומות בעשרים אחרים קיבוץ חברי ועשרים באיטליה, יהיה שלי שאבא רוצה את אתגייס. שלא רוצה את  בקיצור
על תמונות עם מחורבן צריף באיזה ואני  איפה יודע ומי סוהר ובבתי ובגיובים בחטיבה בגילי שלי והחברה אחרים,

הנוער...(58). מעליית ואחת  ווילון הקיר,

את בבהירות קושר במחזה הזיכרון ערב מנחה הלךבשדות. בהוא בולט הביצוע לעיקרון שקשור הפעלתני הנעורים מיתוס

הנעורים: לשמחת האקטיבית הצבאית הפעילות

מחשבות עמן הביאו שנתארכו הערב שעות בה. אחזה השלכת בכרם סוכה ..אותה ימים. חודשיים חלפו קיבוצניק: אחד
שדות במשעולי הבריטים. של משורייניהם שלטו בכבישים רתחה. הארץ  למחשבות? פנאי היה למי אך [...] עגומות
 הארץ כל פני על הים, חוף על בחורשות, בצריפים, באוהלים, למבצע. ערוכת וחוליות כיתות צעדו מחלקות. התאמנו
לפעם מפעם אך בסליקים, היה עוד הנשק יוסף" ב"עין הפלמ"ח מחנה תמונת להופיע (מתחילה פלמ"ח מחנות פשטו

קש. לחבילות או לירקות מתחת והעמיסום הרימונים ארגזי ואת רובים את חפרו לפרדסים, אפלות דמויות ירדו
לפעם מפעם פרץ הוא בסליק. להדחיק היה אפשר אי הרוח מצב את אד בסליק. היו האנשים בסליק, היו המחלקות
הראשונה היציאה ואת האימונים, סיום את אורי של מחלקתו חגגה בו ערב כבאותו  נעורים בשמחת וסער תינק

שלי). הדגשה ,61) לחופשי"

אוהלים  הבימה שאר ודינהילה. אורי ג'ינגי, ובו המטה אוהל מימין הבימה, בקצה יוסף" ב"עין פלמ"ח מחנה נראה ברקע

שיחה. קטעי  השירה קטעי בין ושרים. יושבים אורי של מחלקתו אנשי וכל. למדורה עצים למסיבה. ערוך מסדרים ומגרש
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שרים, והולכת. גדלה השמחה החבריא, "בחרן,בץ חקלאות: לעבודות הלוחמים של ושליחתם המחלקה אימוני סביב נסבה השיחה

משחק למעין הופך הדבר רגע בעוד לחופש! יוצאים מחר החופש! יחי הקריאה: ונשנית חחרת לכול ומעל  הבנות עם מתלוצצים
שלי,62). (הדגשה ומקהלה". יחיד של

בעלטבעי ואמונה בטלנות  מזרחי עולם .2.2.2

ואי ציפייה של בפאםיביות שמתאפיין 'איהביצוע' עיקרון בולם בהצגות, הלאומי הסדר עלידי שמתקדש הביצוע לעיקרון בניגוד

חיצוני. לשינוי מצפה אלא ביצוע דורש שאינו המאגיפאםיבי לעולם המזרחים כפופים הציונית לפעלתנות בניגוד בטלנית; עשייה

בעלטבעי אמונה של עולם תפיסת על מושתתת זו מאגיה
עבודת אפיונים: מגוון גחר הציוני, הסובייקט בהווית חשוב כערך העבודה מיתוס  מזרחית ובטלנות 'גלותיים' מקצועות

שתייה זעיר, מסחר כמו ופסיביים 'גלותיים' מזרחיים במקצועות מתגלם העבודה מיתוס של ניגודו וכיו"ב. הארץ בניית התיישבות,
ובטלנות.

המקצועות לעומת כי נראה המזרחים עומקים בהם המקצועות לעומת הציוניים הסובייקטים עוסקים בהם המקצועות במגוון מעיון

בבית לכימיה סטודנט לאזזד כנמיימ בשש (רופא, מדעיים מקצועות או בתים) בובה (חקלאי, הסובייקט של הפרודוקטיביים'

(טררא) חכם המדרגות) קיץ,רהוב (חגיגת חנויות, בעלי פרודוקטיביים: ובלתי 'גלותיים' הינם המזרחים של מקצועותיהם הלל),

משפחת ואיל הארץ את בונים המדרגות ברחוב מהכרמל אראלה של משפחתה  (קזבלן). אוטובוסים מנקה (הכבשה) שוחט
בטלנים. או זעירים סוחרים הם אברם

ממחר:"[...] אברם את לימד כיצד יצחק מסביר כך במסחר, עיסוק הוא המדרגות רחוב יושבי של הנשאף האידיאל

אידיאל (א.13). " שלו העיתונים את קונים היו לא אחרת הפנים, תוך לאנשים שיקפוץ זה את אותו לימדתי אבי

" : יונה אומר כך רבים, מדרש בתי ולהקים ונכונה כשרה ושחיטה טקסים לקיים הוא בהכבשד. הדמויות של הנשאף

יחזקאל שלך. העלובים החיים מן יגאל הוא אותך גם הכבשה) (אל שוק גם יפתחו תורה, תלמוד ישיבה, יקים יחזקאל

.(3 (עמי ממך" נפטור ואותי קדוש, משהו אתו לך מבין

לפתרונות המצפה המאה, מראשית העיירה במחזות הגלותי החלומות איש של דמותו בן את מגלם בקזבלן מושיקו

קל: ורווח פלאיים קיומיים

"כוכב פעם לי יהיה מאמין תמיד אני זהב. ...כמו כמו נוצץ נוצץ, משהו ראיתי [...] הסכין את ראיתי קודם
כל אמצא אני אם אעשה אני מה חושב אני תמיד זהב. הרבה הרבה אוצר. ברחוב פתאום אמצא ואני מזל"
הרגליים...אני לסחוב קשה עייף, בבוקר בבוקר הולך שאני נדבות....תמיד לחלק לי שיהיה כסף הרבה כך
של הכנסת לבית תורה ספר מנדב לעניים, נדבות מחלק נעשה פתאום אני אם יהיה איך לי וחושב לי הולך

אדון כמו שלומכם? מה נשמע? מה להגיד: [...] בשרשרת שעון ועם מקל עם לטייל יום כל והולך הספרדים
.(21 עמי :1 גדול[...](מערכה

נגלה הוא כאשר שמושמעת מזרחית המוסיקה באמצעות למזרח נקשרת טודא בהצגה טורא של ושתיינותו בטלנותו

אברם רדיו. בגינת נשמעת בחוץ. החיים שאון גבר נתחזק. האור הראשונה. המערכה סוף אחרי קצר "זמן הבמה: על

מזרחי)"0. שיר נשמע (ברדיו עראק. בקבוק בידו מחזיק מימין החומה יד על עומד

עובדיה בבטלה), הזמן להעברת (מחרוזת בעינברים ומשחק השיכור עובד יושב המזחנות רז^ב של הפותחת בתמונה

(אי:1). אחת פעם מלא להיות יכול שבקבוק ראיתי לא שמו, ימח ריק ריק, שלי הבקבוק ואני [...] מתלונן." המובטל

אך ובטלנות, שהיינות מכתיב המזרחיליםינלאי הנזדחב סיבתית: מעגליות יוצר למזרח הבטלנות קישור a
הפאנאופטית. העונשין במושבת להם שמוקצה המרתב את מכתיב ובטלנים שתיינים היותם מאידך,
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אבל עינברים, אוהב ככה כן גם אני יודעת, "את וממשיך השכולה האם מלכה שכנתו של מכאבה מתעלם השיכור עובד

(שם). בלב." טוב יותר עושה הוא יודעת, את שהבקבוק בבקבוק, משהו היה אם טוב יותר

המזרחי העולם ואת הדתית התפיסה את כללי באופן דוחה הציונימדעילוגי העולם כאמור,  בעלטבעי אמונה

שמתבקש בפי משפחתו, בן איננו בשדות הלך בהוא המת אורי את שמספיד מי לדוגמה, כך  לציוני כמנוגד ומגדירו

על כמושתת המזרחי העולם מובנה בעיקר אך  קיבוצניק". "אחד הקבוצה: אלא היהודיים, וההלכה המסורת עלפי

טוב סימן לדוגמה, כך קיץ), (חגיגת היומיום בחיי המתים שלטון כמו עלטבעיים בכוחות אמונה (1) אמונות: שלוש

בכברת חלומות בפתרון עוסק התימני עדתי חבריו, ובחיי בחייו שולטת המתה אשתו של רוחה כי מאמין קיץ בחגיגת
אותיות של המאגי בכוחן אמונה (3) (הכמ8ה); חטא תולדת הן עקרות כמו פיזיולוגיות תופעות כי אמונה (2) כברת;

קיץ); (חגיגת ומילים

העולם את משקף הסוחר פיטלזון כברת; כברת בהצגה ניכרת המזרחי>*םיבי לעולם הציוני הביצוע עולם בין ההבדל

ופותר קמיעות "כותב עובה: התימני ועדני עדני, של למקצועו שואל הוא השישים, שבות של הזה הלוגימדעיביצועי

סומך אינני קמיעות על אצלי. לך תהיה לא במקצוע "עבודה בליגלוג: עוגה הישן היישוב איש פיטלזון, חלומות"

.(41) חולם" אינני ולחלומות

את שואלת הכרמל תושבת אראלה שובות. טפלות באמונות הן אף לכודות המדרגות ברחוב המזרחיות הדמויות

טפלות: באמונות מאמין הוא אם אברם

מגוחך, שזה בודאי חושבת את טפלות. באמנות מאמינים הספרדים האמנתי. במלחמה לפעמים, יודע. לא
עד היום כל אותה אכל פחד איזה מאביה, שקבלה קמעה לה אבדה פעם זה. עם מלאה היתה אמי אבל

לך אתן אני בשבילי, אותם שמרה אמה [...] מזל בר שאני לי אמרה אז שלי, המזרון על אותה שמצאה
(אי:14). [...] בהם והאמינה קמעות על סיפורים הרבה לה היה אמא אותה,

אמה את שואלת רבקה המדרגות. מרחוב הצעירה רבקה מאמינה כך טפלות, באמונות שהאמינה אברם של אמו כמו

סימן לי להגיד צריכה מזל בלי אפילו אבל [...} " לחדר: כשנכנסה במראה אותה ראתה שלא רע, סימן וה אם תילדה

אותם מותירות ורבקה אברם של משפחותיהם את המאפיינות אלה אמונות (אי:14). בראי" אותי ראית שלא רע

בתים בבניית שלה, הביצוע בחיי מאופיינות אברם, את שדוחה אראלה של משפחתה המדרגות, ברחוב למטה, לכודים

במדינה. רבים

ועד שלה. כלולות ביום למרים לה יהיה זה כי לעצמו אומר הוא גביע, מריםהלן של אביה ממשכן קיץ בחגיגת
אותיות של המאגיפלאי בכוחם מאמנים סטמבול תושבי עיקבותיו. נודעו לא נעלם, הוא הגביע את לפדות שקם

עולם: לברוא גביע על שמצויירים קודש וחיות פסוקים של בכוחם כי ומאמינים

האריות בוכים אש. של דמעות מורים שעליו הקודש וחיות והפסוקים השוק, מתגלגל הוא אולי [...]
הזמן מיקרי בכל לבן מאב שעבר קמיע, והוא ברכה מזל ובגביע קרניו. בתיפארת הצבי בוכה כנף. הפורשים

וכל ופחת ופח רע פגע "כל רכושה: את וכילתה כמעט קללותיה בכוח טבעיים,כי על כוחות למכשפה כי מאמינים הם

.(25)" ביחד. סטמבול בכל אשלח ומגיפה חולי

את ראה כיצד מסביר הבנק שומר םימןטוב עלטבעיים. מיסטיים בכוחות מאמינות קיץ חגיגת בהצגה רבות דמויות
מופיעה: המתה אשתו
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הביטו לפיד כמו אש, ככדור ,[...] ממול הישר דום. קפאתי מביט מולי פונה הסניף, נעילת עם הפעם אבל
מילא מנגד קלסתרה עדן. נוחה היא עלתה באוב לחגיגה עימי שנתבקשה ז"ל טוב סימן מרת הנפטרת, פני בי

מהלכת ז"ל, אשתי הערב רק שלא יודע כמוני מי טוב, סימן עלובה, נמושה הה, הרחוב. את ירח בדמות
(6) ברכיים. פיק שגורמת בחימה ובדוב כארי אותי ורודפת חוב,/ נושה סביבי,

ברע. שולטת המתה כי חושש טוב סימן

לפני ז"ל זוגתי הסתלקה שבו היום מן מסביבי חש אני פשע של שריח אמרתי כבר רבות פעמים לשוא לא .
רעש בלי או תופסים אותי ברגליים פתאום בקושי, זזים הם שבכללם חפצים מיני הקיץ כל [...] הפסח.
כי היא ורק היא שזו מכבר לי וברור האלה הדברים כל את בי המסית מי לי וידוע שלי. הראש על נופלים

.(23) לי ואין היו לא אחרים שונאים

התלוי ירק היא בשמים, מופתים היא בכל, היא כגילגול/ חזרה היא ,[...] " כי: ואומרת דבריו את מחזקת קלרה

בתוך סטמבול הרובע תושבי של המצאותם את מאשר המחזה סיום (שם). עין." עליך פוקחת היא סטמבול בשמי

עזרתה. על המתה טוב סימן מרת את כולם משבחים המחזה בסיום הקדםלוגית: המציאות

מדעי: ולא מיסטי הסבר לעקרות נותן הוא כלומר, בחטא, קשורה בתו פנינה של עקרותה כי מאמין בהכבשח יחזקאל

את משקפים בתו פנינה דברי ,(3) "[...] יחד ועונש חטא היא חטא, עצמה היא עקרות קשה, עונש היא עקרות [...]"
הקדושים. הקברים כל על כבר השתטחתי [...]" וקמיעות: בסגולות טמון לבעיה הפתרון כי הכפר בני של אמונתם

כבר השמנים בכל ובשמנים, הבטן, ועל הצוואר ועל המזרח ועל החלונות ועל הדלתות על הקמיעות כל את כבר תליתי
.(17) משוגעת" כמו קטנה, ילדה כמו זקנה, שמו טיפשה, כמו שלי. הגוף את מרחתי כבר משחתי,

דתייהודי. ופולחן אמונה מאפייני כל גם אלא במחזות נדחים טפלות ואמונות המיסטיקה רק לא  הדת דחיית

תהום ומעינות בקעה הנה ופה הזה. המקום נורא מה הוזה, כמו אני בא, שאני מקום "כל עדני: אומר כגרת בכבדו!

אבל כנסת. בית להם אין פה, תמצא לא אלהים "בית לו: עונה פיטלוזון אלוהים". בית אם כי זה אין גבוהים. וההרים

.(40) נורא". מקום זהו נכון. שנכון מה

אותו הבאתם לא מדוע שלהם"[...] השדה בחלקת ליובה בנו את קברו מדוע החלוצים את שואל המת ליובה של אביו

עונה יהודה אמת?" של חסד לו גמלתם לא מדוע יהודי? עלמין בבית כדין אותו קברתם לא מדוע [...] ישראל לקבר
לו:

שם היה לא איש אותו. לוו נשים ושתי גברים שמונה השחר. עלה עפרו אל אותו נשאנו כשאנו [...]
רק ואמהות, אבות ולא אחים ולא עדה ולא יהודי עם לא שם אתנו היו לא ואדמה. שמים רק סביבנו מלבדנו.

.(42) ואנחנו. ואדמה שמים

הכבשה לאציונית: מאגית משיחיות  בשזות הלד הוא ריאליתציונית: משיחיות .2.2.3

המשיח בימות הרואה הרמב"ם של הרסטורטיביתריאלית המשיחיות את אימצה באירופה היהודית ההשכלה תנועת

משתקפים משיחיות של אלה מודלים שני .(1989 (שלום האוטופיתמאגית המשיחיות את ולא מגלות, גאולה

ירסטורטיביריאלי',המתמקדת משיח של משלימים היבטים שני אורי ובנו וילי מגלמים בשזירת הלד בהוא בתיאטרון:
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במשיחיות חלק שנוטל נכשל1/ אוטופימאגי משיח ישעיה מגלם הככשה בהצגה ואילו מדינית, ועצמאות בגאולה

שיוקם. המקדש בבית פעילות וחידוש השכיבה גאולת חטאים, במירוק שעוסקת מאגיתאוטופית

(1998) שפירא אניטה הגאולה. רעיון על עצמה שביססה הציוניות של המשיחיים שורשיה על הצביעו שובים חוקרים

כפי טלמון, יעקוב של הגדרותיו רליגיוזית. תנועה ישראלית הארץ הפועלים תנועת היתה ביסודה כי לדוגמה מציינת

מדינית', 'משחיות או חילונית' 'דת העשרים, והמאה התשעעשרה המאה של הגדולות הפוליטיות האמונות את שכינה

שפירא: כותבת כך הארץישראלית, העבודה לתנועת גם ישימות

זו, תנועה של הפנימית המהות את לבחון וננסה אלה חילוניים במושגים מלהשתמש נמנע אם אף אך [...]
התנועות כמו באופייה, דתית מהתלהבות ניזון הפנימי שגרעינה תנועה, שלפנינו מההכרה, להימלט נוכל לא

הרובד [...] הרשמית ליהדות שנתלוו המשיחיות התבועות או הרשמית, לבצרות שבתלוו המילנריות
וכיבוש העבריים הגדודים תקופת ליוותה למשל, כך, מיוחדת. התלהבות של בשעות גם בחשף הרליגיוזי
הקץ', 'דחיקת 'הקץ', 'גאולה', המושגים חבויות. משיחיות תחושות של בהתפרצות הבריטים עלידי הארץ

(שם,254). תקופה. אותה של הפועלים בעיתובות להופיע הרבו המשיח' ויביאת

לעין. הבראה בעתיד כלומר: קריב', ובזמן 'בעגלא האידיאה של התגשמותה בדבר האמובה היה לכולם המשותף

העניקה הסוציאליסטית, המהפכה בדמות או הציונות הגשמת בדמות המשיח, ביאת של הממשיות בדבר האמובה

(שם).* בחיים יום לכל ומחדל, מעשה לכל מיוחדת חשיבות

בפני לעמוד שממשיכה מרכזית, שאלה ספק ללא הוא המשיחי הרעיון כי הוא אף מדגיש (2002) רזקרקוצקין אמנון

החברה מעל המרחף המשיחי המימד את להכחיש ניתן שלא דומה יותר. עוד חריפותה בולטת והיום " בןדורנו: היהודי

(שם,87). הישראלית" המציאות של פרשנותה דרכי בעיצוב המשיחי' 'המיתוס של ומקומו כוחו ואת הישראלית

הגילגול תפיסת רעיון את ,מהדהדים וההתיישבותית הציונית לתנועת היהודיים מהמקורות המשיחי הרעיון התגלגלות

בעיקר ויטאל, הקבלה איש בספרי ועולה שב זה רעיון ,(1992) אידל משה לדברי ולגאולה. למשיחיות בהקשר

של גילגול ובעיקר חז"ל, ומתקופת המקרא מן דמויות של גילגול הוא שהגואל לתפיסה קשור והוא החזיונות', ביספר

שהראה כפי ברורה, די בצורה נרמז הוא חדש. אינו השני הבית חורבן מאז מתגלגל שהמשיח "הרעיון עקיבא רבי

(שם,69). בברצלונה" הרמב"ן של בוויכוח כבר שלום, גרשום

הרסטורטיבי בגוונה בגאולה שעוסקים חילונייםציונייים משיח גילגולי אביו ווילי אורי את לראות ניתן זה בהקשר

מאגידתי, משיח להיות יחזקאל עלידי שמונה ישעיה, ואילו במלאכתם, שמצליחים כשרים' 'גילגולים הם ריאלי,

הרםטורטיביריאלי. המשיחי המודל את ונוגד עליו המוטלת הגאולה את לבצע מסוגל שאינו שקר כמשיח מתגלה

(ג.שלום.י.ליבוביץ) ומאגית ריאלית משיחיות: טיפוסי .2.2.3.1

כי מבהיר (1993) שקד גרשון הציונית. החוויה של בתשתיתה עומד ותחייה, חורבן של וגאולה גלות מיתוס M

שארץ שגרס, הציוני מיתוס הוא התרבותיים מוצריה התפתחות ואת החברה של התפתחותה את שליווה המיתוס
"הסמל היהודי: העם של וחברית נפשית לתחייה תביא אליה והשיבה הגלות, מן היהודים את תגאל ישראל

של בעולמם נתמזגו ציוניחילוני, פירוש שקיבלו הימים,] אחרית של המשיחי והחזון העצמות חזון של העתיק
(שם,15). עיבודם" אופן ועל ההיסטוריים באירועים ההסתכלות דרך על חותמם והטביעו הצעירים הארץ ילידי
הגשמתה הרוסית. המהפכנות מן נלקחה הקורבן/ 'אהבת עצמית, הקרבה של התפישה כי שפירא מציינת עוד x
הדיון ובמישור הפרט בחיי קנאות עלידי שטופתה מתמדת רליגיוזית התלהבות של בקיומה כרוכה היתה בפועל

הקבוצות את במיוחד שאיפיינו תכונות והראשוניות, הפשטות בפולחן התבטאה הרליגיוזיות הציבורי..
אסיפת לה: המיוחדים הטקסים גם היו המתחדשת לעדה 'החלוץ'. קבוצות ואת הנוער תנועות את והקיבוצים,
והשלושים, העשרים שנות של וכן השנייה העלייה ימי של הגדולות הפוליטיות הוועידות או בקיבוץ החברים

תהליך אלא מסויימת, בסוגייה שכלתני דיון להיות נועדה לא קתרזיס."הוועידה של חזק מרכיב בהן היה
>שם,255) נשמה" עליית לאותה ומגיע הציבור מיטהר שבאמצעותו
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ישמשו אלה הבחנותיו אוטופית. ומשיחיות רסטורטיבית משיחיות משיחיות, סוגי שני בין מבחין שלום גרשם כאמור,

האוטופית המשיחיות לעומת בשדות, הלד בהוא הרצויה הרסטורטיביתציונית המשיחיות את לבדוק זה בפרק

בהכבשה.* האסורה קוסמיתמאגית

הריאלית: המשיחיות את (1991) רביצקי אביעזר לדברי מייצג, הרמב"ם

הדפוס בדבריו: שנטבעו החיוביים המשיחיים בדפוסים משתקפת הרמב"ם של בפילוסופיה המדינה תורת
השלמה השכלית ההשגה של מימושה  מזה האוניוורסלי והדפוס בישראל, הפוליטי מימושה  מזה הלאומי

סדרי שתשנה קוסמית, לגאולה האפוקליפטית הציפייה את וכול מכול דחה הרמב"ם [...] האדם במין
(שם^ל).9 האדם." כוח כפי האנושית, המציאות של גבולותיה בתוך הגאולה אמונת את ותחם בראשית,

נעשה הרמב"ם כי ואומר לציונות הרמב"ם של זו רסטורטיביתריאלית משיחיות תפיסת את קושר (1989) ג.שלום
באפוקליפסה: רצו שלא אלה לכל לפה

נוח ארצות, ובשאר באירופה היהדות של האזרחית האמנסיפציה בתקופת הי"ט, שבמאה אפוא, פלא אין
כל גניזת על הבנוי רםטורטיבי, כרעיון המשיחי הרעיון את ולהציג הרמב"ם של לשונות לנקוט להם היה

וכל מכל אותם לדחות צריך חופי אדם שכל יסודות והמשלים, הדימיון לעולם ודחיקתם האגדתיים היסודות
.(267 (שם, [...]

מופיעים והם ספרד גרוש לפני של מושגים  ישראלי ויגאולת ישראלי 'גלות כמו מושגים נטלה החילונית המשיחיות
(1992 (אידל השכינה וגאולת חטאים במירוק מתמקדת הזוהריתמאגית המשיחיות בשדות. הלך בהוא מרומזת כתמה
בית של הפעילות והחזרת עולמות בתיקון השכינה, בגאולת עוסקת הציונות, עלידי נדחו שמושגיה הדתית המשיחיות

בהכבשה. שמוצג כפי המקדש,

בשדות הלד בהוא מלכויות ושחרור הארץ גאולת ריאליתחילונית: משיחיות מאפייני .2.2.3.2

משמעות; לה ונותן קהילה בחיי היסטורית תקופה מסביר המשיח (1) הם: הריאליחילוני המשיח של פעולתו מאפייני

זו משיחית תפיסה לאומית. עצמאות וכינון מלכויות מעול בשחרור עוסק הרמב"ם תפיסת עלפי הריאלי המשיח (2)

ההתנחלות אתוס את שתאמו המקרא עיקרי את הבןגוריוני האימוץ אקט עם היטב משתלבת מלכויות שחרור של

בארץישראלית. היהודיתלאומית

'ההיבט את (1992) אידל משה מציין המשיחית, התופעה של להיווצרותה הגורמים השונים האלמנטים בין

בני ככל המשיח, בפרט. המשיח ולחיי בכלל להיסטוריה מיוחדת משמעות מייחסת המשיחית, התפיסה האקסטנציאלי'.

סיומים ועם התחלות עם להתעמת צריכים המשיחים, הם, זה ולצורך החייט, של הזמן לפרק משמעות לתת מנסה, אדם

לשינויים מעבר כהסבר תוקף בר הוא ולכן משמעות, אחר מהחיפוש חלק זהו לחיים. משמעות שנותנים כאלה

ומשמעותיות יותר רחבות במסגרות עצמם את למקם יוצאידופן אישים של מניסיונם חלק מבהיר והוא היסטוריים

אידל: אומר זו, מבחינה לזמן. עשויים היוםיום שחיי מאלו יותר

מהלך את שתםברנה מסובכות, מערכות הבונים להיסטוריוסופים להיסטוריונים,או המשיח דומה
משמעות מתן גם משמע,  הבנה להבנה. עזה משאיפה כחלק מאחוריה, העומדים הכוחות ואת ההיסטוריה

המשך לכאורה, "שהיא ריאלית משיחיות הרססורסיבית המשיחיות את ומכנה נוספת הבחנה עושה שלום "
(שלום,266,1989). ההיסטוריה" שלילת על מלכתחילה הבנויה מאגית, משיחיות ואילו ההיסטוריה

[..]" מדבריו: ומצטט הרמב"ם של הםשיחיתריאלית ת3יסתו אח הוא אף מדגיש (תשמ"ב) ליבוביץ ישעיהו *

אלא עתה, שהוא ממה דבר שום במציאות ישתנה ולא [...] לא'י ויחזרו המלכות שתשוב זמן הוא המשיח ימות
"[...] בלבד מלכויות שיעבוד אלא המשיח לימות העוהז בין אין חכמים: לשון תהו לישראל, תחזור שהמלכות

ליבוביץ,95). אצל (מצוטט
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חריגות רוחניות חוויות שגם הרי בו, פועל שהמשיח כיון מיוחד, המשיח חי שבו ההיסטורי הרגע אם מיוחדת
.(69 אידל, פשרן."( את בו מוצאות

ביהדות, הוגים שני אותה שרואים כפי משיחיות של נוסף פן מגדירים (1997) רביצקי ואביעזר (1992) אידל משה

המשיחיות ראיית הוא לשניהם המשותף הפן הרמב"ם. הרציונליסט והפילוסוף אבולעפיה, אברהם בשם קבלי הוגה

* ישראל. בארץ יהודית עצמאות וכינון מלכויות מעול כשחרור

אומרת זה פעיל היבט על המקראי. הכיבוש לאתוס חזרה הוא הריאליתרסטורטיבית המשיחיות ממאפייני עיקרי חלק

להשמיע החל המלחמה לאחר ומיד התנ"ך את אימץ והמדע המודרנה אתוס את שהוביל בןגוריון כי (1997) שפירא

לטענת בארצו. ריבונות בעל לעם רק אפשרית הבלתיאמצעית, קריאתו הבנתו, התנ"ך, של שהפבמתו הרעיון את

לכן החדש. הלאומי לאתוס שתאמו חלקים ואימץ ורש"י, תלמוד משנה התנ"ך, פרשנויות את בןגוריון דחה שפירא

בדו מתאפיינת לתנ"ך גוריון בן של התייחסות כי שפירא אומרת ראשון, בית ימי של המקרא, גיבורי היו גיבוריו

ערכיות:

ראייה שימשו אלה [...] הנביאים של והמוסריים החברתיים המסרים את לצטט הרבה הוא אחד, מצד [...]
היה בתנ"ך שלו האמיתי העניין שני מצד אך לגויים". ו"אור סגולה" "עם הלשון למטבעות שנדרש אימת כל
הגדולים הכובשים מצרים, יציאת ישראל, בארץ היהודית ההתנחלות כמו ודמיות, בשר קונקרטיות, בסוגיות

s. (234 עמי ,1997 (שפירא, ודרוויש. כורש בימי ציון שיבת עוזיהו, דוד, יהושוע,

ושחרור ישראל לארץ מלכות שיבת  אקטיבית רסטורטיבית גאולה של זה פן משקפת בשדרת הלך בהוא העלילה

מאירופה, פליטים להצלת ווילי ואביו אורי של מסעותיו את שמתארת העלילה הגלות. מעול זרות, מלכויות מעול העם

מהלכים מסביר אינו ושקרי מאכזב כמשיח ישעיה זו. חילונית מלכות שיבת משקפים וליישבם, מעפילים לחלץ

וסיפור לאורי הזיכרון ערב אותה. ומסבירות היסטוריה יוצרות ווילי אורי של פעולותיהם זאת לעומת היסטוריים,

תקופה של סיפורה את ולספר להבנות מסייעים אלה משיחים שני כי מדגישות וילי אביו וגבורת גבורתו פרשויות

מהלך את להסביר ומנסה לתקופתם משמעות לתת מנסה ווילי אורי של המשיחית זמותם חשובה. היסטורית

משיח. לעשות שאמור כפי ההיסטוריה

עולים הצלת מפעולות מורכב מלכויות מעול שחרור מטלות, הלך בהוא  עצמאות וכינון מלכויות מעול שחרור

כדי הגשר ופיצוץ הקרקע, על לעלייה המשקים כל של גיוס הקרקע, גאולת טקס האילות", ל"הר הגעה באירופה,
הגאולה. את לאפשר

את לנתק כל קודם הסחה, פעולת הוטלה שלהם הפלוגה על הצבאית: הפעולה לגבי מתדרך אורי של מפקדו ג'ינגיי,

המחנה של הצפוני הגשר פיצוץ למחנה. דרומה הגשרים את המים, מובילי את הכבישים, את לו ולפוצץ הצבאי המחנה

את מדגישים עשייה על המעידים הפעלים ציון, שבי  המעפילים גאולת את מאפשרת הפיצוץ פעולת אורי. על מוטל
קיבוצניק1); (יאחד האזכרה מנחה אומר הגשר פיצוץ לאחר מיד הגאולה. פעולת של הרסטורטיביאקטיבי הגוון

המפה): גבי על להראות במקל, (מסתייע קיבוצניק אחד ים) חוף הרים, ,1:100,000 של (מפה

לשלושת משותף משיח השם כי גרם ה13 במאה כמשיח עצמו שראה ראשון מקובל שהיה אבולעפיה, אברהם *

מן עליו ישפיע בכוח האומות ידי מתחת הגלות, מן להוציאנו העתיד האיש יקרא ומשיח /..._/ הבאים. העניינים
הנפשיות כוחותיה וכל הנפש הגואל שהוא ההיולאני האנושי, החומרי השכל יקרא ומשיח הפועל, השכל

אידל,20,1992). אצל (מצוטט '' וכוחותיהם ועממיהם הגופניים המלכים ידי מתחת המעולות.
את ישראל לארץ השיבה מרעיון בהרחקה בהפרדה, שדגל הציוני השיח את מאשרים אורי של פעולותיו תיאור 8

לא שמן פך לנו, קרה לא "נס הריאלית: יכולת ועל היהודים של האוטונומי הרצון על והעמידה המטפיסי הגורם
(שפירא, אגדה''1' זז אין  תרצו "אם הרצל, של סיסמתו גם כמו הציוני, הרוח הלך את ביטא זה הימנון  מצאנו'

.(235,1997
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קילומטר שלושה vrv הם הראשונה. לפעולה לדרך, מחלקתו עם אורי יצא ובמקומו  החופש נתבטל וכך
אחריהצהריים מאוחרת לשעה ועד ההרים, בין אל נכנסו מיד מוקדמות. בוקר בשעות העמקים, גת לפני
נמצא האיילות" "הר הקוצניים. ההר צמחי בין נתיבפ פילסו צרים, במשעוליסלע דילגו בוואדיות. צעדו

 המימיות כל את אסף החורשות אחת בצל אנשיו את השאיר אורי [...] לים העמק בין הדרך, באמצע כאן,
71) לקרקע העלייה יום  האיילות" "הר החדשה... ההתיישבות נקודת אל ההר, אל ופנה רפי את איתו לקח

שלי). הדגשה ,

(המעפילים): הנגאלים מתוארם כך

טיפסו בחשכה במים. ופוסעות משכשכות יחפות רגליים היו ובחשכה החוף. אל הושלד חבל הגיעה, האנייה
לנוכח דרוכים כלים עם רובצות היו ההבטחה מחלקות במשעולים. נעלו כבדות, מנועלות, רגליים כך אחר
] עבר. לכל והסתננו נפוצו הם בחשבה. ועולות כושלות היו עייפות רגליים דרכן. עשו השיירות הכבישים.
גת אל עד נצרת, למבואות עד הגיעו, הכרמל למרגלות עד מעפילים, קבוצות קיבלו העמק משקי כל .[...
להכין שמיכות, לרכז היה צריך קצרה שעה ובתוך החמה, זריחת לפני בבוקר, השכם היה זה העמקים.
שלי). (94,הדגשה .[...] התינוקות ואת הילדים את לקבל באוהלים, בחדרים, מקום לפנות ארוחות,

ירדו גיאוגרפי: אתר מופיע פועל כל לצד כובש. אקטיבי ריתמוס יש הלוחמים של הגאולה אקט את המתארים לפעלים

צמחים. בין נתיבם  פילסו סלע; במשעולי  דילגו בואדיות;  צעדו ההרים; בין לא  נכנסו העמקים; גת לפני 
דהוי כרקע שנראים הבגאלים הפליטים של הפאסיביות ייצוגי רקע על מועצמת הזאת המשיחיתציורית האקטיביות

בחשכה". ועולות עייפות "רגליים במים" פוסעות משכשכות יחפות "רגליים הגיבורים: של הגאולה למעללי

בהפפשד, אוטופיתמאגית משיחיות .2.2.3.3

הזוהר בספר אידל לדברי האל. וגאולת חטאים מירוק בזו: זו הכרוכות מיסטיות לתפיסות קשורה האוטופית המשיחיות

במירוק עוסקת בהצגות המאגית המשיחיות האל, גאולת לקדם כדי במאגיה שימוש חטאים מירוק של אלמנט מופיע

. הקבליםטית המשיחיות את (1992) אידל מגדיר כך לכנו. הדתי הפולחן והשבת חטאים

האל את תחילה לגאול למעשה שמנסה משיחיות תיאוצנטרית, משיחיות היא הזוהרית המשיחיות כך, משום
[...] עצמו ליקום ולמעשה היהודי, לעם הגאולה תבוא עקיף באופן רק ואז, היחסי, השלמות מחוסר עצמו
של החלקים ברוב מצויה אלוהית, לשלמות להביא בכוונה מצוות קיום שמשמעה, התיאורגית, הפעילות

הזוהר'.(שם,36)¥ יספר

מהגלות השכינה את אלא מהגלות היהודים את להציל נועדה שלא מאגית משיחיות היא בהכבשה ישעיה של משיחיותו

ישעיהו הנביא של לדמותו אלוזיה יוצר ישעיה, בהככשה, המיועד המשיח של שמו חטאים. ומירוק מאגיה באמצעות

הבאים: הנושאים על בעיקר חזיונותיו את שניבא

משם שמעו יהודה: מלכי יחזקיהו אחז יותם עזיהו בימי וירושלים יהודה על חזה אשר אמוץ בן ישעיהו חזון
עיני מנגד מעליכם רוע הסירו [...] רחצו [...] בי פשעו והם ורוממתי גידלתי בנים דיבר ה' כי ארץ והאזיני
יהיו כצמר כתולע יאדימו אם ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם הי יאמר ונוכחה נא לכו [...] הרע חדלו

א').* (ישעיה,פרק

 כאן גם חוזר חרמב"ם תימן'. ל'איגרת מרכזי הוא המשיחית הגאולה עניין כי מדגיש ליבוביץ ישעיהו 'יי

התקלה משום והן מראש אותן לחשב ניתן שלא משום הן הקץ, חישובי מפני האזהרה על  השמד כבאגרת
ומנעונו [...] לעולם אותו לדעת אדם לשום ייתכן לא האמת דרך על הקץ [...]'' האכזבה: מן לצמוח שעלולה
חז"ל. אנזרו וכך בה. ולא הקצים בראותם ויטעו ההמון בהם שייכשלו לפי המשיח, לבית הקצים מלחשב חז"ל

תשנ"ב). ליבוביץ, אצל מצוטט תימן, (אגרת לעם תקלה שהם לפי  קצין מחשבי של רוחם תפח
הימים באחרית והיה וירושלים, יהודה על אמוץ בן ישעיהו חזה אשר "הדבר ישעיהו: בספר נאמר ירושלים על a
כמרכז ירושלימ ועל ב/1). (ישעיהו הגויים" כל אליו ונהרו מגבעות ונשא ההרים בראש ביתה' הר יהיה נכוו
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נכשל הנביא, ישעיה של לחזיונותיו בניגוד אך חטאים, למרק במחזה ישעיה על מוטל ישעיה הנביא של הטפותיו ברוח

פנינה. אונס ואת הכפירה חטא את מבצע עצמו הוא חטאים; ולמרק משימתו את לבצע במחזה 'המשיח' ישעיה

המשיחיתריאלית להסתמכות בניגוד עומד המקדש בבית פולחן וחידוש חטאים מירוק לשם  מאגית בטקסיות שימוש
ואת מכל עצמה פוטרת המאגית המשיחיות הרי הגלות, של וחיסולה הארץ לכיבוש והשאיפה המקראית השליחות על

בתו, של לעקרותה פתרון ומציאת המקדש בית פולחן את לחדש בתקווה במאגיה, ומתמקדת

הטקס: מהלך את שמלווים נימים ובקשת מוסיקליים מקטעים מורכבת המאגית הטקסיות

לפני ובהתמדה לאט ומתקרב גובר קולם תופים, עוד נשמעים פתאום, מתחזק התוף קול הטקס תחילת לפני  מוסיקה

וקולות מצלתיים קול עכשיו אליו נלווה מתחזק, התופים קול העצים, על מצביע אברהם העקידה, תחילת זמן

(שם) אנשים.

המומים בעלי "כל מהכפר התופים את שומע שהוא מדווח יוסף המזבח הקמת כדי תוך הטקס משתתפי  נימים בקשת
.(35) כאן" עלינו יתאספו שלהם החולים כל הפיסחים, החרשים, העיוורים, שלהם,

נימים". לבקש שרוצים ומכאובים פגעים בעלי נוספים אנשים משתרכים ואחריו מגיע המטבחיים בבית העובד משה

הגוף.. ולריפוי לגאולה בתקווה עבר מכל אנשים לנהור ממשיכים הטקס לתחילת עד (שם).

ובעלי החולים "כל קורא. יוסף עכשיו". זה את בעשה "אנחנו הלילה לחצי יחכה שלא אומר יחזקאל  הטקס מהלך
הכבשה את מתיר ויונה ליונה, מרמז האבנים, תשתית יד על העצים חבילת את יחזקאל מעמיד בינתיים המומים..".

לרגע). רק הבמה על שיארך כך ובמרוכז, ברמז ייעשה זה כל התשתית. אל אותה ומושך החשמל מעמוד

ישעיה החלף. את מניף לאחור, צווארה מפשיל הכבשה על מתכופף ישעיה הכבשה, של העקדהשחיטה טקס מתחיל

ותהר הימים לתקופת ויהיה ה' ויכרה [...] נפש מרת והיא ילדים אין "ולחנה שרות נשים לקול מקשיב והכול עוצר

.[...] בן ותלד כנה
בעל פגום, אני מעלי, בתזוגי נקרעה הזה היום שובהכוהן, ישעיה "אני התפילה; על לחזור ישעיה על פוקד יחזקאל

כשלון לפרפר.לאחר שממשיכה הכבשה את לשחוט מצליח אינו ישעיה .(53) "[...] עולה לך מקריב אני מום,

55) בהמות". יותר אין בהמות. עוד יביאו לא הם המטבחיים. בית של הסוף "זה אשתו: לדבורה אברהם אומר העקדה

ניצלנו". "לא לישעיה: ואומר מסכם יחזקאל .(

.(32) עולה" קורבן [...] קורבן מקריב אתה כאילו בשחיטתך ותתכוון אותה תשחט "אתה לישעיה: מסביר יחזקאל

האמיתית: כוונתו את מסביר יחזקאל ואז לעקרות, בסגולה שוחט, הוא כי לתומו סבר כי ואומר מזועזע ישעיה

בית עולה.[...] קורבן מקריב אתה כאילו תכוון ואתה העקרה, על יבקשו הם אחת. תפילה זו זה, וגם זה גם
רק  כלום אין כי לירושלים, צופה הוא הזה, במקום לגור בחרתי לחינם לא שומם, הבית הר חרב, המדרש

(שם). וירושלים אנחנו

טמאי טמאים, "אנחנו קורבנות: להקריב אסור המקדש בית שחרי מיום חטא. זהו כי ליחזקאל ואומר מזועזע ישעיה

חזונו. את מגדיר יחזקאל שיטהר". מי היום מתים...אין

קודשי הר אל והביאותים להגלות: וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה' אמר "כה זבחים:
.(7 נ"ו: (פרק העמים" לכל יקרא תפילה בית ביתי כי מזבחי על לרצון וזבחיהם עולותיהם תפילתי בבית ושמתים
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אסור ולכן מתים טמאי אנחנו לומר: מדי מאוחר [...] מתים. טמאי נכון, והולך) גובר ובשיכרון שקט (בקול
אחרונים, אנחנו חרב, הכל איסור. היה שזה מכדי מתים מדי יותר מתים, מדי מדי...יותר מאוחר [...] לנו
זה רק הראשונה. בברית אהובו אברהם את שציווה במצוות להתחיל מבראשית, להתחיל מוכרחים אנחנו

(32) זה את תעשה אתה נשאר.

משפחתו של השושלת על לישעיה מספר יחזקאל ולגאולה, חטאים למירוק תביא נכונה שחיטה כי מאמין יחזקאל

חשובה.(20). מצווה לדבריו, וזוהי, ובשמחה, בכוונה כשרה שחיטה ששחטו

מציג ובכך המותר, את ויחזקאל ישעיה מפרים  ביהדות המקובלות המשיחיותמיםטיות האםפירציות בתחום גם
שמדירם ייצוג הדתית, התפישה של אחרים וגם הציוניים הגואלים של גם המוחלטים כאחרים התיאטרוני שיח אותם

והשיחים. התחומים מכל מוחלט באופן

המשיח ומות וסוטים פגועים הצלת המשיח, ייעוד והמשיח: המשיחיות מאפייני .2.2.4

הציוני המשיח את ומסמנים הנבדלת זהותם את המגדירים שונים ומוות 'גיוס' דרכי מאפיינים המשיחים טיפוסי שני את

הנדחה. ואת הרצוי

חייו ומקדיש מתנזר סגפן ווילי חשיבותם: על מעידה המשיחים טיפוסי של השונות הגיוס דרכי  המשיח 'גיוס'
המשימה, למען הפרטיים חייהם את דוחים ואורי ווילי גיוסו. בטרם מיטתו על כפג ומונח טמא לעומתו, ישעיה לחברה,

את להתגייס. מסרב ישעיה כשנקרא, מיד לצאת מוכן אורי העקרה. פנינה לה, לעזור אמור שהוא מי את אונס ישעיה

ובנו וילי הציוניים המשיחים של המשפחה חיי ההזוי. יחזקאל מגייס ישעיה את  ההיסטוריה' 'מגייסת ואורי ווילי
'עבודת שמכונה לעבודתם להתגייס לקריאה מיד מגיבים הם הלאומיתמשיחית; הגאולה משימת לשולי נדחקים אורי,

הרביצה ועל הבטלה על לוותר לשכנעו שצריך יחזקאל מגייס הכושל המאגי המשיח ישעיה את זאת לעומת קודש',

במיטתו. כפגר

בחטא. שכרוכה עולה קורבן הקרבת עברה, לבצע יחזקאל עלידי נקרא ישעיה לגאול, ולווילי לאורי קוראת החברה

מתנזר. מגפן כדמות מצטיירת ווילי של דמותו המשיח. של לעתיד וכוחותיו מסימניו אחד את מהווים המשיח של ייעודו

אחר, גבר נוטל מקומו ואת המתפוררת משפחתו מחיי נעדר הוא מחד, מיניות. חסרת מלאכית דמות היא דמותו

מה בפני תופסת אני עכשיו רק [...] לאברהם: אומרת היא כך וכאם, כאב ווילי את מתארת רותקה ומאידך, אברהם,

יחד גם ואב אם להם היה בטהרן. הפולני הצבא של במחנה אתם נפגש כאשר לעמוד צריך היה הוא

שמרמז דם נוטף פתוח פצע יש לישעיה המשיחיות, למשימת גיוסו לפני החיות' כמו ערום שוכב 'באוש להיותו בנוסף

ישעיה.( של להפתעתו הראשונה. בהיכרותם ידה את בלוחצו פנינה, של ידה את מלכלך ישעיה טוהרתו. חוסר על

הראשונה). בתמונה פגם, בו שיש בגלל דווקא נבחר הוא כי לו מסביר יחזקאל

הפרטיים. חייהם לפני מיקומה וחשיבות השליחות של מרכזיותה מבדיקת מתבהרת ואורי ווילי של המשיחית דמותם

להבטיח:"[...] יכול הוא אין כי לה אומר אורי  יחזור אם שואלת מיקה המעפילים, לאניית לסיוע אורי יוצא כאשר

לאחר גם .(77) מבינה" את מפריע, לא שזה בתנאי ויפה טוב זה משפחה קרובים, אמא, אבא,  שלי,מיקה בתפקיד

.(74) יוצא). (רץ שאבוא" לה "תגידי ואומר למשימה אורי יוצא בהריון, מיקה כי לאורי מספרת שרותקה
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לעבוד ממהר הוא כי לחברים מסביר המשותפת במקלחת הוא כאשר צפויה. בלתי בצורה לו שקוראים מסביר אורי

זה איך יודע אתה הקודש;"[...] מעבודת הישר הגאולה למלאכת אורי נקרא כך הקודש', 'מלאכת עבודת בפלחה,

.(15) בחוץ" שוב ואני  לחברה קוראים אחד יום רגע. בכל לזוז מוכנים שנהיה לנו הודיעו הסיום בערב היום. אצלנו

אורי) של לאוהלו מחוץ (בחצר, הזיכרון טקס מנחה מספר כך לוחם, חבר באמצעות הקרב, אל נקרא אורי

היה זה אחת. אהבה של מכוחה גדול היה וכוחו בדרך, היה כבר אורי עם להיפגש שרצה החבר אבל [...]
] הסערה. אל רותקה את הטילו אשר הימים לגזרים, וילי של חייו את קרעו אשר הימים כן. ימינו. של כוחם
45 (עמי בדרך. שהיה החבר הגיע בבוקר מוקדמת בשעה אורי. של אוהלו סף על נעדרו לא הללו הימים [...

שלי). הדגשה ,

דמותו בגלל לתפקיד מתאים הוא שאין יחזקאל את לשכנע מנסה ישעיה מיד, לצאת המוכן אורי למשיח בניגוד

גדול כמה יודע לא הוא אבל הולך הוא דרך באיזה אולי יודע אינו איש [...] גואל." עליו מכריז יחזקאל אך הבטלנית,
.(30) תגאל." ואתה אחרים על גאולה תבקש תשוב. אתה שלך. הכוח מה יודע לא אתה כוחו.

חיות. פגר למעין הופכו ישעיה מות אך מקדשו אורי של מותו שונים: המשיח טיפוסי שני של מותם סיפור  מוות
הגוף  מודרני נופלים ופולחן שונים משיחיות חוקרי אותו שמגדירים כפי משיח מות של שילוב הינו אורי של מותו

בתהליך החיים אל חוזר הוא מותו לאחר הלאומי, הסיפור של הרטוריקה ידי על ומטשטש נמחק אורי הלוחם של הפיזי

חדשה. לידה הוא גם עובר המת המשיח אלוהי, צידוק לו שיש

שלב הוא המשיח מות כי הלוריאנית הקבלה לגבי ומבהיר ומוות משיחיות בין הקשר אודות כותב (1992) אידל משה

של השם, קידוש על כנראה מוות, של שלב מתארת המשיח של בדמותו הקשורה הנוספת "הפעילות בתיפקודו:

.(74 ע"מ (אידל, זה". משיח בהופעת סופי שלב למעשה, המהווה חדשה לידה מין  לאחריו ורק עצמו, המשיח

שמתפתח והאלימות, הרצח של הסימבוליסטי הייצוג כי (2001) חבר ז/ק אומר (הלוחם) החי המת על בכותבו
מת של רוחניים ממדים לו ומעניק והמיידי הקונקרטי המוות את מטשטש טרנסצנדנטי, סמלי, קיום לקראת כלל בדרך

למהלך הפרטי הגוף הכפפת על מיוסדת המתהחי של המטפורה שלו. הקונקרטית הגופניות מחיקת כדי תוך חי,

טהורה, פיזית כעובדה אותו מנכיח אינו לעולם הגופני של "הסימון אוניברסלי: ערכים עולם לייצר שאמור סימבולי,

".(35,2001 (חבר שיח" בתוך הגוף של ועיצוב ייצוג בו מעורב תמיד אלא .

החיים. עולם לבין המתים עולם בין הגבולות את מטשטשת שהיא עלידי הסתירה את 'פותרת' המתהחי של המטפורה

חיים ותוחלת משמעות גם לו שיש כזה אבל הפרטי, הקורבן הוא הניגודים. את שמאחד אוקסימורון הוא המתהחי
מן שניצל יצחק, נמצאים התרבותיים מקורותיה שבין מובהקת, גברית מסורת על נשען הוא בכך קולקטיביתלאומית;

של תהליך עוברת שלהם החיים שסופיות קורבנות, של מסורת זוהי לתחייה. וקם שנצלב וישוע העקדה,

טרנסצנדנציה:

הפרטי, המוות של המשמעות העדר את שממיר טרנסדנציה, מנגנון של תוצר הוא הקורבן של הסובייקט
לאחר מטמורפוזה. עוברת ודמותו המיתה מן הקורבן ניצל דבר של בסופו נעלה. חלופית, במשמעות הגופני,
מעניקים דבר של בסופו לאומי. או דתי מטפיסי, אלוהי, צידוק לו שיש בתהליך החיים אל חוזר הוא מותו
קולקטיביות משמעויות מסמן הפרטי הספציפי המוות במלחמה. ולקורבן למוות לגיטימציה הלאום או הדת
של כמסמן הקורקרטי המתהחי את שמעמיד מטאהיסטורי, ממד הפרטי לחידלון ומעניק כלללאומיות

Butler 1993,) לקונספט הופך שהוא ברגע חמור להיות ס3סיק 'תומר חונז!  תם בשר להיות מפסיק הגוף a
מיוצגים, כשהם ובוודאי מונןשגים, שהם ברגע ככאלה 'נעלמים בתוכו והגוף החומר מציינת לוביו אורלי .(31
ההמשגה,  התרבות התרבות; את שמקדים כמה מופיע לפיכך, החומר, עצמו, החומר אז להיות חדלים הם שכן

הפיזי חמת של הפיכתו את הדגיש (1986) חבר חנן .(2001 (לובין החומר' על 'נכתבת  הייצוגים מערכת הסימון,
נצח. חיי חי ולכן לסמן
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שהמוות ישרות נכחדת, לא אך מתייסרת לתחייה, שקם מת היא האומה גם בדיוק כמוהו לאומי. גדול, מכלול
.(36 (חבר2001, לה. יכול הוא אין אך ממנה חלק הוא

צידוק לו שיש 'בתהליך החיים אל חוזר אכן והוא לאומיות כלל קולקטיביות משמעויות למסמן הופכו אורי של מותו

מותו לאחר הופך ישעיה, השקר, משיח אליו, בניגוד הזיכרון. בערבי שנה כל חוזר לחיים השבתו ריטואל אלוהיי.

סביבו. משוטטים שכלבים לפגר

סופי הוא מותו אנשיו. את לגאול לכאורה ניסה הוא ממנה לטומאה ירידה הוא ישעיה, הדתי, השקר משיח של סופו

צבי).9 שבתאי השקר למשיח (בדומה לתחייה הקימה של שלב בלי החיה) (כפגר

חיה', כיפגר היא ישעיה של גופתו כעת בחדרו, מת מוטל ישעיה השקר משיח את החרש יונה מוצא בבוקר למחרת

במרתף מיטתו על מוטל ישעיה את המחזה בתחילת יחזקאל תיאר כך במחזה. אחר במקום יחזקאל של תיאורו מימוש

הגאולה: למשימת לגייסו הגיע כאשר בירושלים,

יגיע הזה הילד שדווקא רוצה אלוהים עליו: אמר שלו והסבא עצבות, עם ההתחלה מן בולד הוא [...]
כמו החיות, כמו ערום שוכב באוש, בחור במרתף. ירושלים, בתוך אותו, מצאתי במרתף דווקא! לשמחה,

ירושלים"(20). פני מול וטהורה כשרה שחיטה ישחט בשדה...הוא נבלה

המחזה: בסוף ישעיה גופת את ומגלה עוצר נכנס יונה חיות, כפגר הוא ישעיה

[..] נפלה? שמחה....ציפור לאיזו כמו הצדדים מכל רצים לפה. רצים אותם "הכלבים...הכלבים...ראיתם
ישעיה) (אל זבובים כמו לכו! לכלבים) בידיו מנפנף (מתקרב, הוא...ישעיה! הארץ. על ישן מישהו זה? מה

ן...](63). אתם...ר'ישעיה!

בהצגות והסוטים הפגועים גאולת .2.2.4.1

מודרנית. הציונית לתפיסה בהתאם והסוטים הפגועים גאולת משיח: של בתפקודו היבטים שני מגלמים אורי ובנו ווילי

מבצע. שהוא האונס פשע את לזה ומסוף פנינה הפגועהעקרה של הגאולה במלאכת נכשל ישעיה זאת, לעומת
ליישובים, מהים להביאם מסייע אורי בנו באירופה, פליטים במחנות הפזורים הגולים איסוף במלאכת עוסק ווילי

להעדר לו שגורמים במסעות הזמן רוב נמצא ווילי צבאית. בפעולה נהרג ולבסוף שקם, חדש ליישוב בסיוע ועוסק

עוד כך ואחר  אחת קבוצה עוד להביא נוסע "הוא בנה: לאורי שמספרת רותקה עם זוגיותו ולהתפוררות מביתו

.(30) נוער" של בקבוצות לטפל אוהב הוא נוער. אוהב הוא  אחת קבוצה

הקדשה. מגדלה מריה את ישו של לגאולתו אלוזיה יוצרת היקדשה' מיקה את ואורי ווילי של המשיחית גאולתם

התמכרה תייר של הראשון בחלק המוחלטת. ובאמונה בתשובה בחזרה ישועתה את מוצאת נוצרית, כגיבורה מגדלנה

אצלה אפשרית שהיתה הרגשות, עוצמת אך ליבה, תשוקות אחרי והלכה הזה העולם לתענוגות כפרוצה, מגדלנה, מריה

קונוטציות משוללת איננה זו ואהבתה לישו, באהבתה כרוכה אמונתה בתשובה. שבחזרה לאחר גם לה מיוחסת בקדשה,

עצמה מציגה היא כך הנוצרית, למגדלנה אלוןיה יוצר מיקה של שמה ".(1990) כנעןקידר נורית מציינת חושניות,

יחזקאל המטבחיים, בבית ולשחוט בביתו להשאר לו שיניח יחזקאל בפני מתחנן ישעיה העקידה, כשלון לאחר 6

על גוהר המבוזה ישעיה הגול. אינו ישעיה כי יחזקאל מצהיר בזאת .(57) הנכד" לא "אתה בכעס לוחש המאוכזב
אכנס "אני ממלמל ההזוי ישעיה לנחמו, ומנסה חולה הוא כי מבינה העקרה פנינה בעפר. ראשו מטיח הארץ,
ואונס החורבה קיר מאחורי אותה דוחק ישעיה (69) ילד בשבילך לי יש תלכי! אל אמות אני [..] לחופה איתר

אותה.
ומנגבת ישו של לרגליו בוכה היא כאשר הפרושי שמעון לבית בכניסתה באוונגליונים: כבר מתוארת מגדלנה *
בגן, לה מתגלה והוא הקבור ישו את מחפשת היא  יוחנן לפי  כאשר הפסחא, בבוקר ושוב, בשערה, אותם
של הרגשות וסערת החושניות לבין הקדושה בין ההקבלה נרמזת כנעןקידר, כותבת אלה, בתיאורים ועוד.
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'חטאי את ומתארות במטבח אדמה תפוחי מקלפות .(29) מיקה" לי וקוראים מרים "שמי אורי: עם הראשון במפגשה
מיקה/מריה; של עברה'

כאלה גברים [..] נסיון לה יש בזה בקיאה היא [...] לעומתה ילד הוא אורי אבל [...] לו מתאימה לא "היא
כבר ראתה שהיא מה אימו. להיות יכולה היא שלה הנסיון לפי [...] אצבע על שלושה להחזיק יכולה היא

ממש אותה הוציא שוילי אומרים יעבור. ולא יראה לא פעם אף הוא  בחיים כבר עברה שהיא ומה
.(39) כמוה[...]. רבות הציל כן...כן...הוא משהו) לה מ..(לוחשת

האלה הילדים את הוציא ווילי כי לה עונה גיטה ישם'? מיקה של חייה על יודעים מה פסח את שואלת רותקה

 הכל? בסך מבקשת אני מה מיקה:"[...] של עברה חטאי את ומזכירה קודמים לברים על חוזרת רותקה מהגהינום.

שם האלה המופקרים החיים כך ואחר המשפחה, איבוד הנדודים, המלחמה,  ניסיונה לפי היא [...] כך כל למהר לא
.(48) והוא!"  הפליטים במחנה

אורי הישועה, מלאכת את משלימה בנו אורי של המשיחית ודמותו בגולה, הנורא מהמקום מיקה הקדשה את מציל וילי

ישעיה כאמור, שיניה. בין כרסה עם במשק בברכה שמתקבלת 'הגובה' לאישה אותה הופך וכך זוגה כן להיות הופך

פנינה העקרה את אונם הוא כאשר העלילה בסיום פשע עוד ומוסיף העקרה של הצלתה במשימת נכשל השקר משיח

ידים חזקו הימים:"[...] באחרית החולים כל ריפוי על הנביא ישעיה וחזיונות בנבואות שנאמר את לבצע במקום

ויצכם: יבוא הוא אלוהים גמול יבוא נקם אלוהיכם הנה אלתראו חזקו לב לבמהרי עמו אמצו: כושלות וברכים רפות

ל"ה,53). (ישעיהו תפקחנה" חרשים ואזני אורים עיני תפקחנה אז

יכולתה המקודש, העולם אל החוטאת של הרגשות סולם מועבר מגדלנה מרים של בדמותה [...]" הקדשה:
נפוצה לדמות אותה עשתה תשוקותיה, אחר בהליכתה העלילה את המניעה הגיבורה מגדלנה, מריה של הרגשית
(שם,118). הדתי" במזג דומיננטי מרכיב להיות הופך המיססי, ולעתים הרגשי, היסוד שבהן תקופות, של באמנות
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המזרחי העונג עיקרון  הציוני המציאות עיקרון וזהות: מגדר שבטיות 2.3

משמשת בהם האופנים את ואדגים הלאומי הסדר על ואיום כניגוד השבטית המסגרת נבנית כיצד אראה זה בפרק

השבטיתמזרחית המיניות מגדרית; הדואליות  נוספת לדואליות כמצע בהצגות השבטי/לאומי הסדר פרדיגמת

המוכפפת המאופקת, הציונית המיניות של כניגוד מובנת העונג') ליעיקרון (מוכפפת הגופנימיני האיפוק את הנעדרת
המציאות). ליעיקרון (מוכפפת הציוני לפרוייקט

יחסים ולאומיות, שבטיות של הדיאלקטים היחסים את מציגים השונים המחזות  הלאומישבטי הםדר פרדיגמת א.

השבטיליבידאובלי הסדר חוסר זרעי את למזרחי, הציוני בין המגדריים הניגודים זרעי את בתוכם מכילים שכבר

ציונית חברה בתיאטרון: שונות חברות שתי משרטט ציונימזרחי של הבינארי הייצוג הלאומי. הסדר על המאיים

כזאת ציונית חברה מובהק. שבטי מבנה הוא שמבנה המזרחית והחברה גרעיני משפחתי מבנה על שמושתת
לי (קרא סיומקה משפחת בבי בשלושת לראות ניתן ללאומיות הכפופה הגרעינית המשפחה את המקדשת

הוא במחזות לראות ניתן דומות יחסים מערכות הציוני. למפעל ובנאמנות בהרמוניה זו עם זה החיים סיומקה)

בהצגות לראות ניתן מובהק שבטי מבנה כברת. כברת ואגי; הדווה מייק; ליי איי הלל; בית בשדות; הלן
עלפי ומתנהלת למרותו הסרה המורחבת המשפחה חיי את מנהל המשפחה אבי אלה בהצגות  הכבשה גזררא;
בין שקיים המתח את משקפות אלה חברות שתי ויו"ב). שבטי ריפוי נישואין, (הסדרי מובהקים שבטיים מנהגים

;2003 לובין ;2001 (נווה הלאומית החברה לבין לקשרידם נאמנות על המתבססת השבטית החברה עיקרון

השבטי המבנה הלאומי: לסדר מחוץ המזרחית והגבריות השבטי הםדר נרשמים אופנים בשני .(Geertz 1990

'חוסרמספיקותם'. מפאת הגבריצילני לסדר מהוץ מובנים הגברים וייצוגי מודרניות כנוגד מוצג

והדרתם ניגודם את מאשרות מזרחים גברים של דמויות  הגבריציוני לסדר מחוץ מובנים השבטיים הגברים ייצוגי

הציוני. לסדר ומחוץ כלאמודרני מוצג השבטי המזרחי מוצג מחד כפולה: גבריתמזרוזית הבנייה דרך הציוני הסדר מן

מובנה טורא כמו שבטי טיפוס לצד אך המשפחה' בכבוד 'פגיעה רקע על בתו את שרוצח טורא הם כאלה טיפוסים

(תמים, תכונות כפל בעל הוא תכונותיו: כפל הבניית דרך (קזבלן), הציוני את לחקות המנסה זה נוסף, מזרחי טיפוס

המזרחי של החצרונית אהבתו שני מצד .(1997 (באבא כנתין מקומו את מנציחה זו כפילות נשי). ישר, אלים,

ברהוב (אברם הציונית הגבריות למודל המנוגדים נשיים מאפיינים בו נוטעת מושגת הבלתי לאישה 'המחקה'

של 'בשיתי בעמדה אותו שמציבה הבלתימושגת הציונית לאישה באהבה 'המחקה' מאופיין אחרות, במלים הנלדרגות).

משוגת הבלתי לאישה החצרונית ואהבתו המחקה של תכונותיו כפל .(2001 (רוזן ודחייה התרפסותפאסיביות

המזרחים: הגברים טיפוסי שני כאמור, הגבריציוניאידיאלי. הדימוי את הנוגדים 'נשיים' מאפיינים לו מעניקים

ברורה. גבריתחילונית זהות דורש אחידות, שדורש הלאומיציוני בסדר נכלל שאינו כניגוד נבנים והימחקה' השבטי

מגדריות הבחנות מולידה שבטילאומי פרדיגמת כאמור, החברה על המאיימת וכימחלה' כניגוד המזרחית מיניות ב.

המשפחה העונג. עיקרון 3לפי השבטי ואילו המיני, והאיפוק המציאות' 'עיקרון עלפי מתנהל הלאומי הסדר 'תואמות';

לעומת העונג, על ויתור תוך לאומייםמודרניים, לחיים המכשירו הסגפני המציאות' ליעיקרון כפופה הגרעיניתציונית

לכינון הנדרשת סובלימציה שחסר העונג' ליעיקרון בכפוף שבנויים בכפופים מוצגים המזרחית השבטיות ייצוגי זאת,
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והגוף ו'מוכתש' מאופק כגוף הציוני הגוף קוטביות: מגדריות הבניות שתי אדגים זה בפרק וציוויליזציה. תרבות

שופעים. חסרי ליבידבאליים ביטויים בעל בגוף המזרחי

כפיפות לוחמה, אלמנות, שכול, שמאפייניו: 'מוכחש' כגוף נבנה הציוני הסובייקט כיצד אדגים (1)

של גופה מוכפף כיצד אראה בשדרת). הלד הוא הלל; (בית וההתיישבות העבודה לעיקרון

לעיקרון וכפופה כמאופקת בהצגות אותה ומבנה הציונילאומי לפרוייקט הציונית הסובייקטית

הממתינה מיקה זוגה, לבן הממתינה בשדות הלד בהוא אורי של אמו לדוגמה, כמו המציאות,

בנה. את ששכלה סיומקה אשת טרת, בכגרת המסורות החלוצות וטניה ריבה שב, שאינו לאורי

אשת מובנת מחד כמנוגדים. נתפסים שלכאורה נשיות של מובהקים טיפוסים שני מבנים המחזות

ומאידך סיומקה, לי מקרא םיומקה אשת כנרת, מכגרת כטניה והבתולית המלאכית והסרפן הקוקו

הלל, מבית נעמי גברת, מכגרת ריבה לדוגמה כמו ועובדת לוחמת והשבריה' 'הטוריה אשת מובנת

להולדה הציונית האישה גוף של כפיפות אותה את מגלמים אלה נשיים מודלים שני בעצם אך
הלאומיציוני. ולסדר ולעבודה

על ואיום פיתוי מהווה העונג ולעיקרון השבטי לסדר שכפופה המזרחית של גופה זאת, לעומת (2)

הזונה (מריםהלן מינית פריצות כמו שונה חברתית סטייה ביטויי באמצעות החברה שלמות

רוצח (טורא רצח העקרה), פנינה את אונס בהכבשה המיועד המשיח (ישעיה אונס קיץ), בהגיגת

נגיה אמה של מאהב של בתו היותה ובשל מאהב עם אהבים פרשיית שניהלה בגלל יונה בתו את

אבי מי יודעת אינה טורא של משפחתו המשפחתיגרעיני. התא והתפוררות הביולוגית) בתו ולא

כהיפוכו מעוצב המזרחי לסכום, (טורא). נגיה אשתו של האקזוטי מאהבה או טורא המשפחה, ילדי

על (1997 (בויארין 'מושלכת' הציוני של זו מוכחשת ומיניות המדרגות) (רחוב 'מוכחש' גוף של

'אחדותה' את ומבנה (Gilman 1993) 'תקינה' מיניות של לסמן שהופכת המזרחית האישה

כללי" נזורא); קיץ; (חגיגת הציונית האישה ושל הגבריציוני הגוף של אחרת היא הכפולה:

של העדיפה דמותו בשרטוט הציבורי התיאטרון של רבות הצגות עמקו למדינה הראשונים העשורים בשלושת

איי (א.מגד); ואגי חדורה (ב.שחם); סיוגלקה לי קרא שמיר); (משה בשדות הלד הוא כמו בהצגות הציוני הסובייקט
חברה של בכינונה פעיל כשותף הציוני הסובייקט מוצג אלה בהצגות (נ.אלתרמן). כברת כנרת (א.מגד); מייק ליי
כך שלה. לפרוייקט גופו את המכפיפה הלאומית לחברה משתייך זה ציוני סובייקט חדשה. התיישבותיתמודרנית

לשוליים, נדחקים הפרטיים חייהם כי עד הקיבוצית ולנאמנות לעבודה החלוצים מגוייסים כגרת בכגרת לדוגמה,

טניה את האוהב לליובה וגורם נכבש זאת לעומת הארוס לקבוצה. חדש חקלאי מיכון קבלת הן הבולטות והשמחות

מרדכי. אהובה עם להתחבר טניה שתוכל בדי למותו, המביאים אליו האויב כדורי את וילמשוך' יצרו את לכבוש

מיוצגים דרכם השונות הקטגוריות ללמידת מושגית תשתית יהוו התרבות לימודי בתחומי שונות תיאוריות n
שתים במחקרים איעזר המרוזביות הקטיגוריות שרטוט בדיקת לצורך (1) בהצגות. ציוני/מזרוזי זהויות ונזשצבינו
שלה. המדומיין החלל את בונה וכך ולפריפריה למרכז שונות טריטוריות האומה מקצה בו האופן על המצביעים

(Rogoff2000; 2001 גרץ ;1991 וארן גורביץ ;2001 לובין ;2001 נעמן ;2001 קמפ אדריאנה ;2003 (פוקר
שונים, מגדר מחקרי וכן בינאריות אופרויציות בפירוק שעוסקת פוםטסטרוקטורליסטית פמיניסטית ביקורת (2)
הגוף עיצובי אופן את לבדוק יסייעו מגדר, ייצוגי לבין לאומית זהות כינון בין לקשר ביחס שאלות השואלים
'עיקרון על כמושתת והמזרחי המציאות' 'עיקרון על כמושתתת הציונית אופוזיציה!: כשתי והמזרחי הציוני

הגברית המורפולוגיה ומרכזיות (פוקח הגוף של הפוליטיזציה תהליך אודות מחקרים של שונות סוגיות העונג'.
) ציוני/מזרחי. גברי/נשי, גוף ייצוגי הגבריתציונית, הייצוגים שפת את לבדוק לי יסייעו 3אלוצנטרית, בחברה

; Moi 1985; Gilman 1993; Butler 1990: 2003 איריגאריי ;2003 רוזמרין ;1992 ביאל ;2001,1997 בויארין
.(;Rogoff2000
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לחברה מנוגדת פרימורדיאליתשבטית לחברה כמשתייכים מוצגים המזרחים והאינדבידואל החברה זאת לעומת

(י.בר הכבשה (י.בריוסף) טורא הבדל); (יהודית הנ?דרגות רחוב (י.מוסיבוון); קזבלו בהצגות הציוביתלאומית
באסיה', שם מ'אי שהגיעו אנשים של המזרחית החברה מתנהלת מורא בהצגה (נ.אלתרמן). קיץ חגיגת יוםף);

דחפים המזרחיות לנשים זו בחברה כולם. עלידי גלויה בצורה אישיים אינטימיים עניינים נידונים בה שבטית כמערכת

של וזהותם מיניות להרפתקאות שותפן לזהות ראש בכובד מתייחסות אינן אלה נשים נכבשים, בלתי לבידונאליים

החברה את היחורגת', במיניותם הזונה, הלן ומרים האלמנהמכשפה מסמנות קיץ בחגיגת מטושטשת. נותרת האבות
רשמיות מדיניות קונםפציות ההיתוך'; ויכור המודרניזציה לתפיסות בכפוף 'תיקון' לעבור שצריכה ככזו השבטית

■". ההיתוך' ביכור מותך ולהיות המודרני למפעל להצטרף  'תיקון' לעבור צריך המזרחי כי שגרסו

שבטיות .2.3.1

ולאומיות שבטיות דיאלקטיים: יחסים .2.3.1.1

שונים תרבות חוקרי עומדים המודרנית לאומה שייכות לבין שבטית פרימורדיאליות בין הדיאלקטים היחסים על

וטבעי, חוק קשר הוא ובבים, אבות של הדם קשרי הפרימורדיאלי, הקשר כי מהעובדה הנובע המתח את שמדגישים

השבטיים בקשרים רואה הלאומית שהיישות מכאן יותר. שבירה ולכן ומדומיינת חלשה זיקה הוא הלאומי הקשר ואילו

.(Geertz 1990 ;2001 נווה (חנה נאמנות בחוסר האומה על מאיימים ושנית, קידמה, סותרי כל קודם ובמנהגיהם

כך: מוגדר החברות שתי בין היחס

חלשה זיקה שהוא הלאומי, והקשר וטבעי, חזק קשר שהוא ובנים, אבות של הדם קשר הפרימורדיאלי,
] גירץ ,[Brass] בראס אצל בהרחבה נידונים ביניהם המתח ודרגת אלה הקשרים סוגי שני ומדומיינת.
הקשרים בראס, לדברי .(Hutchinson and Smith 1994) וסמית הציבסון בתוך ואחרים, [Geetrz

בסנטימנטים לתחייה ולהתעורר מודע בלא להתמקם עשויים הם ועמוקים, מתמשכים הם הפרימורדיאלים
(נווה,83,2001).). הלש הוא טבעיים קשרים של הפוליטי כוחם כלל בדרך כי קובע הוא זאת עם פוליטיים.

אפשרי איום של ערך להם ומייחס הדם, קשר ביניהם פרימורדיאלים, קשרים של ראשיים סוגים חמישה מונה גירץ

החדשות המדינות גירץ לטענת דיפוזי. מסורת, נטול בטיבו, חלש ומודרני, חדש יחסית שהוא הלאומי הקשר על עצום

למדינה: נאמנות לבין פרימורדיאלים קשרים בין במתחים נמצאות

Amore exact phrasingofthe natureof the problem involved here is that, considered as
societies, the new states are abnormally susceptible to serious disaffection based on
pirmordial attachments (Geetrz, 1990:31).

זה לזאת מעבר אבל בעיקר, משפחה וקשר מיידית קירבה של קשרים פירושו, פרימורדיאלים קשרים כי מבהיר גירץ

חברתיות ופרקטיקות שפה, של דיאלקט אפילו או מסו"מת שפה מדברת מםויימת, דתית לקהילה שייכות של הקשר

מכך. שנובעות מסויימות

הציונות עיצבה בהם הדרכים אודות שכתבו ומגדר ציונות חוקרי על מתבססות וציונות מגדר בנושא הנוזותי *
את ואילו פעיל זכרי כגוף הציוני הגוף את שא9יינו שונות מגדריוח והגדרות הגוף הכפפת תוך שלה האתוס את

על ומתבססות .(1992 ביאל ;1997 (בויאריו לגברי להפוך הציונות צריכה אותו כפסיבי'נשי' הגלותי הגוף
בחברה הגברית המורפולוגיה ומרכזיות גפוקו) הגוף של הפוליטיזציה תהליך אודות נווזקרים של שונות הנחות

דואלית ייצוגים מערכת שבונה הציוניתלאומית הגברית הייצוג שפת את לבדוק שיסייעו פאלוצנטרית,
מזרחי/נשי/פסיבי/שבטי גוף ייצוגי מוצגים מאידך גברי/ציתי/מאופק/פעלתן, גוף ייצוגי מוצגים מחד בתיאטרון:

(Moi 1985; Butler 1990; Gilman 1993)
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איחוד האזרחית, למדינה מעורפלת רוטינית נאמנות ידי על אלא ואדמה לדם תביעות ידי על לא נשמר לאומי איחוד

',(31 (שם: אידיאולוגית. והטפה משטרה בכוחות מדיני שימוש באמצעות הנאמנות את שמחזק

אחד ברצף נקשרת הלאומית, החברה של בסים המהווה ובן), אם (אב ואידיאלי מלוכד גרעיני בתא המשפחה המצאת

הנאותה. הלאומית החברה את מסמל בהצגות זה גרעיני תא בכלל. המשפחה של האירופית האוניברסלית ההמצאה עם

(פיקטיבי) מומצא מבנה היא , (Bourdieu 1996) פ.בורדייה מציץ הדומיננטית, ובהגדרתה בתבניתה המשפחה

"a wellfounded ") היטב מבוססת באשליה נתפסת המשפחה לקיומו. וערבה אותו משעתקת אותו, ייצרה שהמדינה

את המשפחה פיקציות של המרכיבים בין מציין נווה, כותבת בורדייה, ככזו. אותה מתחזקת שהמדינה מפני (illusion

(נווה,311,2001): פרטי כמרחב תכונתה
The family exists as a separate social universe, engaged in an effort to perpetuate its

frontiers and oirented towards idealizationofthe inteiror as sacred, sanctum (as
opposed to the exteiror) with its doors closed ot protect its intimacy, perpetuating its

own separateness, its pirvacy.
)Bourdieu ,311 נוה: /אצל

מתפרק השבטית בחברה ואילו סיו&קה) לי (קרא מלוכד גרעיני בתא במחזות מאופיינת הלאומיתציונית החברה

לגבר ותשוקתה אהבתה כפרי יונה בתה את שיולדת מורא של אשתו לדוגמה כמו זרים לגברים הרות בשים וה, ליכוד

בגזורא. זר

חברתית אנומליה גוררים מודרנית', היבלתי המשפחתית ההתנהגות ומאפייני במחזות המזרחים של השבטית נאמנותם

בפזורא. למשל כמו המשפחה' כבוד על ירצח נישואין, סידורי עריות, גילוי כמו

שייך הוא מאידך, אך הגרעינית, למשפחה משתייך הסובייקט מחד, במחזות: הציוני הסובייקט את מאפיינת דואליות

בחינה אך ולקולקטיב, המשפחתי לתא באמנות לכאורה. כפול בייצוג במחוות אותו מקבעת וו מטוטלת לקולקטיב.

כסובייקט הציוני האינדבידואל את שמכתירה לקולקטיב, יותר הנעלה הנאמנות את חושפת הנאמנויות של קרובה

אם הזוגיתמשפחתית, האינטימיות את דוחקת זו נאמנות והרס. ניוון לאנומליה שמובילה לשבטיות בניגוד  לאומי
בשל ואם בשדרת), הלך בהיא ואברהם ווילי (אורי לאומיות למשימות והתגייסויות ממושכות היעדרויות באמצעות

גברת). טררנ סיו3?קה; לי קרא בשקית; הלך (הוא ואלמנות משכול שנובעות העדרויות

ולאברהם לשעבר בעלה לווילי לאורי, ממתינה אורי של אמו הגרעינית; המשפחה את לבסוף 'מנצחת' הקולקטיביות

בעיקר בבהירות משתקף הקולקטיביות ניצחון לאורי. ממתינה מיקה לאומיות, למשימות שיוצאים הנוכחי בןזוגה

הקבוצה כלפי מופנים הזוג בני של החיבה וגילויי נאמנותם כברת. בגברת הראשון התינוק הורי של הזוגיות באיפיונ'

הזוג. בן/בת כלפי ולא
במחזה לאומיות. למשימות ולצאת להיפרד כדי רק זוגם ולבת לקיבוץ הגברים מגיעים nYrura הלך הוא כמו במחזות

הארץ בנייני והקמת (הלל) החקלאות לבניין 'משועבדים' אלמנים הם ודגן הלל האבות המזרגות. וגרזווג הלל כית
את נעמי בתו מתארת לדוגמה כך אופנים, בכמה מוגדרת הלל של מיניותו מיניות. לביטויי מקום בחייהם אין (דגן).

מציב הלל .(13) גמורה" בדידות של שנה שבעעשרה ככה. החדר) על בידה (מחווה אבא חי "מאז אביה: של אלמנותו

האמיתית: נאמנותו את אינטימית בלשון לרפי, מתאר הוא p זוגיות, מימוש לפני הקיבוצית הקולקטיביות את כאמור,

מובנת אמנם היא מוגבל; בעובון ה8רטי לסדר שייכת ובנזמשותה, ב'פיקטיביותה' נווה, מוסיפה המשפחה, ?

פרטיות מייצגת "והיא הציבורי: בסדר ומתוחזקים מותנים הםומצאים וערכיה קיומה אך הציבורי לסדר בניגוד
הציבורי'' הסדר כלכלת במסגרת אותה לשעתק מגויסת פרטיותה וגם מגויס קונסמרוקס היא פרטית. משהיא יותר

.(31 ו (שם,
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ועקשני, אכזרי סכסוך דבר של פירושו כי אני יודע נעמי. של עזיבתה עם להשלים לי אפשר אי אבל [...]
לי היקר הדבר הוא זה הקיבוץ ועדיין לעוזבו, יתחילו ובנותיו שבניו ברגע להתקיים יחדל הזה הקיבוץ אבל

.(64) בעולם! ביותר

מולי, ובנו הנאמנה אישתו םיומקה של זה המופתי הציוני התא משפחתיים; תאים שני מוצבים סירנ?קה לי קרא במחזה

אהבים פרשת וה לעמקן  ולערכיהם ללאום לקולקטיב בנאמנות שבוגד המפלגה עסקן של המפוקפקת הזוגיות לעומת

עוד כל אידיאלית, אינה ושלומיק חדוה של זוגיותם גם דומה באופן וציונות. התיישבות ערכי נטולת עירונית אישה עם

רק קיימת ילד ללדת האפשרות בעיר. לגור ובוחרת ההתיישבותיתלאומית הקולקטיביות לערכי מתכחשת חדוה

ואבי, בהלוה ושלומיק חדוה של העתידי תינוקם לגבי שלומיק את שואל כשהוא בקיבוץ ילד מבטא ואותה בקיבוץ

ילדים. הולדת אפשרות כלל מוזכרת לא בעיר שהותם בזמן

קיימים אך וריבה, יקותיאל לזה זה הנשואים הזוג בני בין ואינטימיות חיבה גילויי נעדרים כברת כברת במחזה כאמור,

אתה "שמע, עונה: אליעזר " ש... מקווה "אני ואומר אליעזר אל פונה יקותיאל בקבוצה: החברים בין חיבה גילויי

אך כלפיו. חיבה מפגינה אינה יקותיאל אשת ריבה (71) ובחיבה)" בחיוך בזה זה מסתכלים (שניהם .[...] צודק
מתנועעים שכך גדולה, עריסה כן, גדולה, עריסה כאילו אתה יודע? אתה יקותיאל, לו:" אומרת טניה הקבוצה חברת

.(99) לאט." ונרדמים בה

עריות וגילוי המשפחה כבוד על 'רצח הפריון. שמניזם.תפיסת נישואין, הסדרי השבטי: והסדר המזרחי .2.3.1.2

להוביל שעלול השבטימזרחי בסדר הטמונה המכנה על מרמז במחזות השבטימזרחי הסדר של המאפיינים מכלול

טורא כמו במחזות בעיקר בולטים שבטית חברה המאפיינים משפחתיות ונאמנויות קשרים חברתית. והתפוררות לניוון

אחר גבר ידי על הנשים מתעברות בטורא, אלה. במחזות קיים ואינו כמעט הלאומי החיצוני העולם שבהם והכבשה.
לרצח, שמביאה כפיפות המשפחה', כבוד 'שמירת לתפיסת הגברית למערכת כפוף הנשים של גופן נעדר, הבעל כאשר

בטורא השכנה האישה תפקידים, חילופי מאפשרת השבטית המגורים צורת הלאום. מדינת של לחוק כפופות הן אין

ובטורא בהכבשה הממוסדת. הבריאות מערכת במקום ההרה ליונה הריון הפסקת מבצעת כשהיא כמרפאה משמשת

במעלה.2 כראשון הפריון עניין עומד

של לרציחתה דבר של בסופו שמתקשר בתו כלפי טורא של העריות בגילוי מתגלה החברתי הסדר להתפרקות רמז

את המלכדים והנורמות הכוחות את מפרק הפרוידאנית לתפישה שבהתאם עריות גילוי  טורא אביה עלידי הבת

החברה.

לעסוק שניסה (1957) לבן גבי על שחור קישון אפרים של במחזהו מובהק באופן לראות, ניתן השבטי המבנה את

) עוז אברהם לדברי זוהי, הקאמרי. בתיאטרון קזבלן העלאת לאחר ספורים חודשים והועלה בישראל העדתית בשאלה

מוצגות המשפחות כששתי לקיומה, הראשון העשור של בישראל העדתי הסיפור על סאטירית אלגוריה מעין ,(1999

המזרחים: היהודים את המייצגים אפורים ועכברים האשכנזית, העדה את המייצגים לבנים עכברים עכברים: בקהיליית

מטפל כשהוא אבל הוותיק, האשכנזי והתושב המתנשא הצבר מן שלו הסטירה שבט את חוסך אינו קישון
הסטריאוטיפיזציה את להסתיר מסוגל הוא אין האפורים, העכברים בעדת הדרמטי האיזון בשם

רגשי פרימיטיב הוא האפורה המשפחה אבי שיבולת, אבישג [...] שלו באידיאולוגיה הטבועה האירוצנטרית
(שם, הבית. לעבודות או מיניים לשירותים כסוכן מתמצה ייעודו שכל קניין באישה רואה נשים, לשתי הנשוי

(138
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הסדר של מאפיינו בתיאטרון. המזרחית השבטיות את מגלם (המזרחית) האפורה המשפחה אבי שיבולת זו בהצגה

של השכן בשבט. מקומה את שקובעים הפריון ולמנגנון לבעלה ככפופה האישה תפיסת השאר, בין היבם, הישן השבטי

לאשתו: אומר נזורא בהצגה טורא

למה לאכול, רוצה אבי אבי, בטח 'אתה'? זה מה אותך, מפרבם אבי שלך, בעל אבי תבלול, משה אבי [...]
אותך אהרוג אבי זה? מה אני? איפה אברם. חכם כך אחר פתחי, קודם היום? כל מדברת את איך לא? שאני
מאוד טוב מבשלת היא אשתי, (צוחק) בסכין. בכוח. רק ראיתם? [...] רעב! אני אבי? מי אבי. זה מי שתדעי

.(32)

בשואי את אירגבו כיצד טורא אברם מספר לדוגמה כך נישואין, הסדרי בהוגים השבטי הסדר בתוך  נישואין הסדרי

. נגיה אשתו

בת לבגיה, לחתן בןרב רב דווקא רצה [...] מאוד טוב דרכים וגנב רוצח [...] חיות, אבן שלך אבא [...]
.(33) לקחו. אותה! תקחו ביד הרובה עם ביקש [...] הה? מכולן, אדומה הקטבה, זקוביו

את מהם ומבקשת חתן לה אין כי הוריה בפבי מתלובבת היא אבותיה: מסרות את ממשיכה (לאה) ובגיה טורא של בתם

חתן". לך "נביא אותה מרגיעה אמה נגיה המשפחה של בתיווכה ונישואין שידוכים הסדרי של הישן הסדר

אברם פתחי. למאהבה הרתה רווקה, בהיותה כי חשדו בגלל יונה בתו את רוצח טורא אברם  המשפחה' כבוד 'על רצח

זין. "עשית לו: ואומרת נגיה אשתו בו תומכת הרצח, על שמתוודה לאחר בתו. בדם מגואלת ציצית עם לביתו מגיע

נזורא במחזה המזרחית. הקהילה את המנהלים השבטיים והחוקים הנורמות את מבליט המחזה .(37) " תבוא מחילה

הרתה נגיה אמו כי נודע ליעקוב אימו. רצח לתכנון בנו יעקוב את גם סוחף האב  מעצורים יודע שאינו רוצח הוא האב

כך: בשל בגיה אימו את לרצוח לאביו מציע יעקוב מטורא. ולא הברצחת יונה של אביה בעצם שהוא זר מגבר בעבר

מוכרחים. [...] כוח. לך אתן שלך. בידיים אחזיק אבי [...] חייב אתה שלבו. אמא [...] היא הגה אמא, את
(46) אנחנו? איפה עכשיו, כבוד. עלינו יבוא  תמות יונה חשבנו:

מחקר. כאובייקט ושכניו טורא של במשפחתו הצפייה באמצעות 'זיכוך' תהליך עובר בחקירה ומעורב שצופה הקצין

אמור כי ליעקוב אומר הקצין ישבים נישואין בהסדרי בהביטו שבטיים. נישואין בסידורי לדבוק אין כי מסכם החוקר

בגד מוחא הוא  השבטית כנגד הלאומיתמודרבית האופציה את מציע הקצין יוגה, של מאהבה פתחי את להרוג לו
רוצים מה [...] ימות?  לאישה אותה לשאת רצה לא [...] זה? בשביל ימות  אותה אהב "לא נישואין: הסדרי

גיהינום!" אשתו. את ויענה יסבול משא, אוטו בהג של בת על יחלום כך אחר ילד? בגלל לאישה אותה שישא ממנו?

.(46) עצמו" בשביל מדבר "הוא הקצין. מגיבה והיא הממסד נציג שעובר הזיכוך את מסבירה האישהשכנה

ההולדה תפיסת את מכתיב יחזקאל, המשפחה אב 'קלאסי', שבטי במבנה כמו  והולדה פריון של שבטיות תפיסות

דבורה דבורה" אישתי את לפניך להציג "שכחתי לישעיה: יחזקאל של בנו אברהם אומר המחזה בתחילת עוד והפריון.

) יודעים? לא אתם משמונה יותר "ולמנות ושואל מוסיף האב יחזקאל ילדים", "אשתו...שמונה ומצטחקת קלות קדה
אברהם) בעלה של הרצון שביעות (לעומת רצון שביעות חוסר מביעה השמיני ילדה עם שוב שמתעברת דבורה .(13

לא עושה. ואתה עליך מצווה הוא בזה, אשם הוא כלום לו תספר לאביו:"אל החדשות את לספר לא מבעלה ומבקשת

.(45) ויכעס" שישאל כלום, לי אין עוד למה יום כל שישאל כלום. לו נספר

את יחזקאל של בתו פנינה מייצגת המשפחה, סב של לרצונו שנענת הילדים מרובת דבורה שמדגימה הברכה לעומת

.(30) יחד" ועונש חטא היא חטא, עצמה היא עקרות קשה, עונש [..]" העקרות את מכנה יחזקאל הקללה,
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בלבד: להולדה כ'חוזה' בנישואין ורואה עקרותה בגלל בתו פנינה את לגרש חתבו של בזכותו מכיר בהככשה יחזקאל
פרו כך. לדבר אסור לילדים. הוא זיווג אבל בידיים. ילד כמו הוא חי, ילד כמו הוא השמיים, מן הוא ןיווג כל [...]"

.(25) מת" הוא כאילו הרוס, הוא כאילו ילדים בלי ששרוי מי כל נאמר.  הארץ את ומלאו ורבו

לקצין, זו אישה מסבירה ממסדי למרפא ובביגוד שבטית כמרפאה משמשת טורא של שכנתו  שבטי וריפוי שאמניזם

בשרברב. מעבודתו בעלה למשכורת בנוסף משפחתה את לקיים כדי צדדית' כיהכנםה הריון בהפסקות עוסקת היא כי

במחזה מכונה והיא פרטי שם אין זו לשכבה שונים. בעיסוקים ועוסקת השבטי הסדר בתוך שנטועה מרפאה היא

המזרחיתשבטית. בתרבות רווחת דמות מייצגת והיותה אישיים למאפיינים מעל התעלותה את לסמן בדי 'אישה'

של דבריה כך, בשל למשפט תבוא כי עליה מאיים הוא ליונה, הריון הפסקת ביצעה זו שכנה כי לקצין שנודע לאחר

הקהילה: בתוך תפקילה את מתארים האישה

צעקה לא היא [...] ממני שמבקשים מה ונקי טוב עושה רק אני [...] יונה עם  בלילה אלי באו הם [...]
(39) ילדים עוד ללדת בשביל ממני, יצאה בריאה [...] אחת צעקה

את לגאול כדי (כבשה), קורבן להקריב מתבקש הוא כישמאן', מופתים בעל להיות ומיועד מסומן בהכבשד. ישעיה
ישעיה מאבותיו, המיוחדות סגולותיו את היורש שבטי לשאמאן בדומה מום. ובעלי חולים ולרפא מעקרותה פנינה

הרבי. של נכדו היותו בשל זאת לעשות מתבקש

הקשה הפגיעה את המדגים יונה, לבתו טורא אברם בין מרומז אדיפיאלי קשר מתקיים טוירא במחזה  עריות גילוי

בין אך פתחי, למאהבה והרתה המשפחה כבוד את שחיללה בגלל יונה את רצח כי טוען טורא החברתי. במבנה ביותר

רגשיתאדיפיאלית יחסים מערכת בתו. ליונה אברם בין לאטנתית אדיפיאלית יחסים מערכת מסתמנת השורות

לרצח. שהוביל כעסו את אברם מסביר בה מהדרך משתמעת לבתו, האב ביחסי המשתקפת

על יושבת היתה עוד שתיםעשרה בת חכות. יכלה לא החטא, אחרי לרוץ בוערת בולדה, חודשים לשבעה
אסור יום: כל נגיה. עליה, צעקת לא משחקת? בזקן?  שתיםעשרה בת בזקן. משחקת שלי, הברכיים

.(35) בנעל דורך אבא אצלנו אבא. של בזקן משחק לא אצלנו שלה, אבא בזקן לשחק לילדה

ביניהם: הקשר על היא אף מעידה טורא אביה של זקנו גילוח על יונה של תגובתה

לבוקר הבוקר. עד בכתה הלילה כל פצועה. במיטה, היתה חולה בבתה, ויונה זקני. את מגלח אני לבוקר
.(36) כוח. בלי זקן אתה רואים ילד; כמו גלוח אתה ועכשיו הדרה, לך היתה קודם אמרו: והם גזזתי.

ממנו: להמלט השכילה לא שיונה מיני באקט הדקירה את מתאר טורא

ראית לא טוב? רק יעשה שלך אבא האמנת למה הלילה? כל ישנה עצמך עשית עינים, עצמת למה הו,יונה,
אבא הבקבוק, את גומר שלך אבא יצא, לילה איך שמעת לא וסכין? מלא, עראק ובקבוק עליך, אותי ששמו

.(4 5) והתהפכו. עיניים, פתחת כשדקרתי רק ממני? ברחת לא למה עיניים? פקחת לא למה בגמר? שלך

[...]" פתחי: ממאהבה טובה יונה בתו כי סבור שהוא מכיון יונה בתו של מאהבה פתחי עם לשידוך מתנגד טורא אברם

קירבה לבת, עזה חיבה כוללת היחסים מערכת .(36) בתי?" יונה, בשביל פתחי איך? פתחי, עם אותה לחתן רוצימ

או העניין, של המסורתי במובן המשפחה' כבוד 'חילול בשל רצח לרצח. האמיתית הסיבה מטשטשת כי עד גופנית,

.s.בתו עם האב קשרי בשל אחר), גבר כל (או ליונה ראוי מועמד היה לא פתחי כי העובדה בגלל רצח

של הזדככותו עבור אדיפיאלי לעזאזל כשעיר משרת טורא  אדיפיאלי במעגל 'לכוד' להשאר עליו נגזר כך 8

הסובייקט.
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וכיבוש להבנה מינית', התבגרות 'אמצעי לו שמשמשת טורא של אינססטואלי סיפור דרך עויינותו את מתעל הקצין

הקצין פנטויית אל הלכודה0 המורחית את להציל הציוני הסובייקט של זו גברית פבטדה משקף בטדרא הקצין יצריו.

העולם בידי הנרמזת וישועתה לקורבן מזרחים גברים עלידי המזרחית האישה של הפיכתה כשותף. הצופה 'מצטרף'

יש כי שמציינת (1991) שוחט אלה שמדגימה כפי ישראליים, בסרטים מצויה מערבי, גבר עלידי ובמיוחד המערבי,

העברית."1 בספרות גם תקדימים אף לה

לחתור הצליחו בהם, שדנתי התיאטרון להצגות בניגוד לדוגמה, מזרחי משה של הקולנועיות עלילותיו כי לציין יש

הסדר מפני הסגורה החצר אווירת את ליצור מצליח הוא בסרטיו כמבוון. השבטי המודל את להציג זו מגמה תוות

אינה זו סגירות הלאומיות. כעד כמתריס מרחבם את להבנות אלא לסדר סכנה המזרחים את להפוך מבלי הלאומי

לתכתיבים בשלמות נענה אינו מזרחי של בסרטיו הפרטי' 'הבית' עשירים. תרבות חיי על אלא ופיגור בערות על מעידה

מגוייס אינו הבית חלל הלאומי'; 'הבית של הטריטוריאלי המרחב תוך אל במדויק מחליק אינו הבית "מרחב הלאומיים:

(לובין,182,2003). הלאומיות" לטובת

הסגורה. המשפחתית בחצר מתרחשים מזרחי, של ,(1972) תזה" אותך אוהב "אני ;(1973) שלוש" ברחוב "הבית

מזרח תפאורה של לארכיטקטורה אינטגרלי יסוד  הפנימית החצר את "מבליטה שלוש" ברחוב ב"בית המיזנסצינה

אינה מזרחי שמתאר זו טריטוריאלית סגירות (שוחט,168,1991). מתמיד" במגע נמצאים אנשים שבה  תיכונית
אלא שוחט, מציינת בערות, וו סגירות של פירושה אין הלאומי. החוץ מפני בהסתגרות בחירה אלא נחשלות מתארת

בערות להבניית בניגוד ובשכונתה. במשפחתה כאישה, קלרה של והמועדף החשוב במקומה שמתבטאת פתיחות להפך,

של וזהותן עברן למחיקת בניגוד (שם,172). אמיתי' כיביבליופיל מתואר קלרה של בנה סמי בתיאטרון, מזרחית

ה'טבוע' שבטי וכשלון פיגור ניוון המבנה אוריינטליזם על ההצגות של הםתמכותן בתיאטרון המזרחיות הדמויות

בהקשר רק הולזתו במקום נזכר קזבלז באסיה", שם מ"אי הגיעו במורא הכפר (יושבי 'סגורה'. מערבית לא בחברה

על ההצגות של והסתמכותן מכובדת שורשיות על מזרחי של הקולנוען מסתמך שם) שעבר קשה פיזית להתעללות

js7>77jw לא בחברה ה'טבוע' שבטי וכשלון פיגור ניוון המבנה אוריינטליזם

וינשיותי תכונות כפל הימחקהי: המזרחי .2.3.1.3

הוא גברים של אחד טיפוס למדינה; הראשונים העשורים של במחזות בולטות גבריותמזרחיות דמויות שתי כאמור,

הפך י ויכמעט הציוני הגבר את שמחקה המזרחי הגבר הוא הבאים בדברי אתמקד בו השני והטיפוס השבטי הגבר

וקזבלן המדרגות ברזווב אברהם הם אלה חילוני. והוא 'שלנו' השפה את מדבר הוא בצבא, שרת הוא לציונימערבי,

בקזבלן11.

בטורא שבגדה ואימה 3ת1זי, מאהבה הרוצח, אביה שבטיותמזרתיות: דמויות שלוש של כקורן מובנת יונה n
בתה, רצח את בעצם ומצדיקה בעלה

גבר של התאכזרות עלידי נגרמו שוחט, מדברת אודותיהם בסרטים נגרמו שכולם והמוות הפיגור האונס, r
המסורת את ממשיכים הסרטים 'המתקדם'. הצופה אצל הצלה פנטזיות מין "מגרים מזרחיות נשים כל3י מזרחי
הפיכתה את מבליטות הכביש' ו'מלכת פורטונה' כמו ישראליות מלודרמות [...] הזכרית הקולוניאליסטית

.(161 (שם, '' הנשית הראשית הדמות של לקורבן
בתרבות ממקם הוא רוזה" אותך אוהב "אני האהבה סיפור את ל: נאמן נשאר מזרחי משה כי מציינת שוחט A

על המרמזים מזרחתיכוניים, באלמנטים ההדורות ובאווירה "באימאג'ירי יחסית באותנטיות המובנית ספרדית
(שם,168). באיזור" זו קהילה של העמוקה השורשיות

המדרגות. רחוב של לזו דומה נאמן נפתלי מאת המחזה של עלילתו (1967) "זוית'' בתיאטרון עלה מרקו nmnun
הים אל עוזב נזרקו גם אברם כנזו מזרחית. אישה מאוהבת במרקו וגם באשכנזית מאוהב נזרקו גם אברם, כנזר

למצבו. יחידי כמוצא
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ששואפים אחרים ילידים המאפיינת כפילות אותו עוצרת  בעדו עוצר משהו אך משלנו' יאחד כמעט הוא הימחקה'

הציוני. הסובייקט את לחקות רצונם בגלל השבטי בסדר מורדים וקזבלן אברם בדואליות. לוקים הם  לבנים להיות
בילדותו בחרדה נזכר קזבלן זעיר, במסחר ועוסקות המדרגות ברחוב בצפיפות הדרות מהמשפחות סלידה מביע אברם

ובדידות. מכות ספג שבה הנוראה

הכוחות של הסמכות הנצחת את לאפשר שתפקידה החברה, של אמביוולנטית תפישה ליצור נועד תכונות כפל

החלשות ובשכבות בכלל (בחברה 'קולוניאליסטים', בללית בלשון (1994) באבא הומי מכנה אותם השליטים

אחד" מצד מציעה כפילות כאמור, בפרט).  'ילידים' הכללי בשם מכנה באבא שאותן  שלהן נחשלות

] תקנה בני ויותר יותר נעשים הילידים קולוניאליים, ופיקוח שליטה של מסוימים בתנאים  תכליתי היגיון
(באבא הקולוניאלי הכוח של הרשמית זלשליחות הרשמית לגירסה סמכות מעניקה היא שני מצד [...

.(1994:156

שבכל והאציל צייתן גם אך פראי, זמנית בו הוא הנתין: של כפולים באפיונים מצטיירת הנתין של תכונות כפילות

אבל צרמווז, פרימיטיבי; מיסטי, הוא בילד; תמים גם אבל רסן, שלוחת יצרית מיניות של התגשמותה הוא המשרתים;

(שם). ביותר. והמיומן הפיקח השקרן גם

מחד, תכונות, בכפל מאופיין המחקה קזבלן בולט: באופן ה'מחקה' המזרחי של אישיותו את מאפיין תכונות כפל

קזבלן העצמאות. במלחמת שנלחם ה*דרגוו* ברחוב לאברם בדומה בצבא, ולשרת הציוני את לחקות לו מתאפשר

ממלחמת לוחם של בביטויים עשירה קזבלן של שפתו אמוציונלי. ילד רחמים, מעורר כחיה, פראי זמנית בו הוא

רחמים. מעורר נאמן, בפראי,ילדותי, הקולוניאליסטית המסורת מיטב עלפי במחזה, מתואר קזבלן השחרור.

זה אדיר! זה ג'וש כךי כל שמחתי לא זמן הרבה שכבר בחיי שמע, [...]" 'פלמחני"קית': בשפה ג'וש אל מדבר קזבלן

הפלוגות מפקדי [..] בעיבדיס הקרב לפני יידע, אתה אלי, היכנס בריאים...בוא, הבחורים חזרו קרב כמו...שאחרי

.(44) חמש" חמש רכבו תמיד

תושבי של התפעלותם את ומעורר העם, ריקודי ואת השירים את המלווה הנגינה כלי אקורדיון, על מנגן קזבלן
להופכו שיכול גרעין בקזבלן יש כי הוכחה בה ורואה מנגינתו מתפעל אבראמוב החוקר הרשות. נציגי ושל השכונה

לציוני. נאות' לחיקוי'

הזמן כל מפחדת אני קזבלן:" של מאהבתו פוחדת היא כי לגו'ש מספרת כשהיא כחיה רחל עלידי מתואר קזבלן

הוא כיצד ראית לא אתה [...] אחיי ועוקב בסמטאות לי אורב היה אתך, להיפגש הולכת שהייתי פעם כל מפניו. פהדתי

.(48) לו" שיפריע מי כל [...] יהרוג שהוא לי אמר [...] רעה לחיה בןרגע, פתאום, נהפך
יושב ואני [...] אותי מכה שוב שלי אבא את רואה שאהיה [...] הרבה לשתות "חושב באומרו: רחמים מעורר קזבלן
אותי וסוגרים אותי מכים שכולם קטן כך כל ואני תמיד, וצועקים מלוכלך ששם הביתה, לחזור ופוחד עצים של במחסן

.(47) קזבלן". מצטער "אני ברחמים קזבלן דברי על מגיב גיוש .(47) במרתף"

משום [...] לא? אותך, אהבו בפלוגה בך. רק תלוי "זה החוקר: אברמוב לו אומר וכך נאמן כלוחם מתואר קזבלן

.(47) שבאישיותו" הטוב הצד את שנתת

אמוציונאלי: כילד החוקר אברמוב עלידי מתואר קזבלן

כמו 'קיפוח' לקבל מסוגל אינך [...] שבע? בן ילד של שכל מנת לפעמים לך שיש מישהו פעם לך אמר
לך תאר קטן. ילד כמו מגיב אתה 'קיפוחי. [...] שלך הקונסטיטוציה אמוציות. כולך אתה מבוגר. אדם

עובר כשמישהו נעלב, אתה [...] במכוניתו אותך עובר ומישהו בכביש נוהג כשאתה [...] למשל
של התנהגות וזוהי המפוקפק, כבודך את ממך וגוזלים אותך שמקפחים לך נדמה אישי. עלבון אותך,
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אלא בה, מאוהב כך כל שאתה מפני לא רחל, אחרי 'משוגע' שאתה לך להסביר מנסה אני [...] קטן ילד
הרגשה אותה בנשמתך יצרה היא להשיג. הצלחת שלא כנראה, חברותיך, מבין היחידה שהיא מפני
לזה קורא ואתה בכביש. אותך שעוברת מכונית אותה כמו קיפוח, של מושג, לא דבר של מכאיבה

(66) אהבה.

נשלטות, בלתי עצומות מיניות יכולות כבעל טורא של שכנתו ידי על מתואר בגזירא המתה יונה של מאהבה פתחי

מכונית; של בעליה להיות הוא הגדול חלומו  וילדותית תמימה תשוקה של נוספות בתכונות מאופיין פתחי

עכשיו מפתחה הוא שמעתי: ושיכור) נמוך נעשה (קולה ויי! שלה. בדם שלו הזרע ריח לה, שם סכין סכין.
עין כמעט) היסטרי בצחוק (פותחת איתה למות יונה, של בדם להידבק צועקות הן למה? נשים. הרבה

הוא הפר! התרגז אבק. הרים ראיתם? ברגל, בעט הוא לא! רוצה, לא רוצה, לא אליך. ארוץ לא אני שחורה!
בורח לא הוא יודעת: הלא את ? אותו לתפוס [."] הנשים. את לפלפל השכונה, בכל שלו האבק את מפזר

אף  כזה גבר יש יודעת. הלא את תתפסו! לא בחושך. בפבימה ונכנס בדרך חדשה אישה מוצא הוא החוצה,
[...] השלג עם הלך איננו,  ובקיץ לך הוא בחורף יחד. וחורף קיץ אחת אישה אל בא לא הוא איננו. פעם

" (19) [...] באור שלו פנים יראה לא בוקר: לפני והולך בלילה בא הוא יד! לו תשימי לא

וינשיותו' קזבלו של החצרונית אהבתו הימחקה': המזרחי 2.3.1.4

מושגת הבלתי לאישה האהבה או קזבלן) את דוחה (רחל אהבה משיבה שאינה לאישה המזרחי של החצרונית אהבה

רוצה איבה רחל מותדות. לא בשים צם ה'גוחקה' הגבר יוזגזי את מאפיינת הגלדרגויז) ברחוב לאראלה אברם (אהבת

של רומנטי לקשר אביה מתנגד לכך בנוסף להתיישבות. מהצבא, חברו גיוש, עם ללכת ומתעתדת קזבלן של באהבתו

גורמים שלושה המדרגות. מרחוב שמגיע אברם עם לשידוך נחרצות גנתנגד מהכרמל אראלה של אביה קזבלן. עם רחל

הסקופופיליפטריארכלי) למודל (ה*הופכות מקופופיליתז סיטואציות הבניית ל'נשי': ה'מחקה' המזרחי את הופכים

ה'מחקה', של 'נשית' התרפסות רטוריקת 'בשי', ונעשה הנאהבת הגבירה מבט עלידי המחקה הגבר מוכנע שבהם

לאהובה. שממתין הנשי הגבר של ממומשת בלתי ואהבה

גם מסבירים אלה תהליכים לנשי, חצרונית באהבה האוהב הופך באמצעותם תהליכים כמה מציגה (2001) רוזן טובה

מבט והמושפל, הדחוי הגבר על האישה היא המביטה שבאמצעותו היפוך נוצר (1) ל'נשי: ה'מחקה' המזרחי הפיכת את

תשוקה של כמושא האישה את ובמבטו בדיבורו מכונן האוהב  ^ 'נשיים*. מאפיינים בגבר ונוטע לאוייבט שהופכו

ישע חסר  'נשי' אוהב הוא מושגת הבלתי האישה את האוהב (2) מבטיה; של וקורבן כמושא עצמו את שמציג והוא

חזקה, נראית "האישה ומתרפסת מתחננת רטוריקה מייצרת גבירתו לפני בעבד הכנועה 'הציונית' עמידתו  וחלש
3) (רוזן,119); והצייתן" הנרצע עבדה נראה ולגבר מלכותי; או אלוהי במעמד מוצבת נרקיסית, מרוחקת, עליונה,

לשון שנוקטת היא האישה היסטורית "מבחינה נשי' אופי יבעלת תמיד היא גבר, ובין אישה בין ממומשת בלתי )אהבה

גבר שבכל נובע מכאן [...] מחכה) (היא נאמנה האישה נוסע: צייד, הוא הגבר אוהל, יושבת היא האישה העדרות:

(בארת, בשי" פלא, באורך בעשה, מכך, והסל המצפה הגבר הנשי: מ; משהו יש אחר של העדרותו על המדבר

.(18,1981

במערכת היפוך יוצרת המזרחי הגבר על הנשי המבט את המערבתהמקבעת הינשי* הגבר על האישה של המבט כפיית

בשבי המזרחי הגבר אל נגביטה התצרוביתציובית האישה אבדרוצבטרית: ציובית בחברה הגבריות את המכובבת המבט

לחברה כשירותו' ל'אי תורמת היא שאף הכ9ולה בשפתו גם מתבואת המ1זקה המזדתי של תכונותיו כפילות "
הסובייקטים של הדיאלוגים שפה; רבדי שני םתקייםים הגחדוזים, מי231*¥ בהם המזחוו! ברוב הציוניתמודרנית.

תקנית בלתי בשפה נאמרים המזרחים מיוצגים בהם בנמחות הדיאלוגים ואילו תקנית בשפה נאמרים הציונים
פרטר, ע"ש וסמיוטיקה ל9ואסיקה הישראלי nrorn ,nTQDe 1m8ar plf>n .1996 שחר, בן (רינה ועילגת.

.(5763 עמ' תלאביב. המאוחד, הקיבוץ הוצאת
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בוחן מבט או המדרגות רחוב באנשי מביטה היא ממנו הכרמל הר על אראלה את מציבה המרחבית החלוקה אופנים:

הבנה בילדותו כיצד לנסים מסביר אברם ישבה'. לינעל השמור במבט זוכה הנחות המזרחי המזרחי. את המקבעת

לילות כשהתרוצצתי עיתונים, כשמכרתי ההר, על חלמתי תמיד אני "אז מבטים: דרך המובנה המרחב את בראשו

.(47) שלי" הילדות בדמיון מלמטה כלכך ירוק אז נראה הכל ההר, על חלמתי תמיד ברחובות,

כסף, רוצה לא היא אבל לפלדמן:"[...] קזבלן אומר כך מגבוה. מביטה מבט, עליו כופה רחל כי מרגיש קזבלן

מלמעלה, עליי מסתכלת היא מבין? אתה (בלגלוג) אנגלית לומדת היא מקבלת. לא היא מקזבלן בתך. הזו, היפיפייה
רק לא כלומר, ,(15) טלאי" לה להדביק יכול לא כבר נויברג שאפילו ישנה נעל ישנה...איזו נעל איזו שהייתי כאילו

ינעל'. של זהות היא המוגדרת שזהותו אלא זהותו את ומכונן המביט הוא שאין

קרה אישה מול ישע כחסר אותו מציגה המזרחי של נשיותו  ומתרפס מתנצל וגבר מרוחקת אישה הנשי: האוהב

האוהב של ההתרפסות לדברי ותקיפות בקרירות שמגיבה המרוחקת האישה את מגלמת רחל ממנו. עליון ממעמד

שזה יודע אני אותך. אוהב שאני מפני מקרוב, יותר שלך בעיניים להסתכל רוצה רק "אני לרחל: אומר קזבלן קזבלן.

שהפסדתי, יודע אני רחל. כך, הרגשתי לא פעם אף אותך. אוהב שאני רק אלא אישה, שאת חשבתי שלא מפני ככה,

"לא!". צועקת: רחל שלך!" הדי לי תני אמת. הכול היה זה שקר. היה לא שה לי, שתאמיני רוצה אני אבל

יוצר זה יחסים מצב  הארץ בוני על נמנה ואביה גבוה למעמד ששייכת מושגת הבלתי באראלה מאוהב אברם

"אביך, הפרידה: לאחר לבקרו שבאה לאראלה אומר אברם נחישות. של תחושה בה שיש ומתנצלת מתרפסת רטוריקה

מוכר הוא שאבי מפני בשבילו. טוב די שאינני חושב שהוא מפני זהו, ספרדי. שאני לנחות...מפני אותי חושב הוא

.(39) מטה" של לאלה שייך שאני המדרגות...מפני ברחוב שאני מפני עלוב, זיתים

שאני שצדק, לו אמרי אליו, "לכי נעלב: ואוהב כנחות מקומו את ומנציח אראלה של אביה דגן דברי את מאשר אברם

לי בוער העלבון וגעגועים.... משנה נשרף אני אראלה, מטורף אני [...] לשער אותי תלווי אל לא בשבילך...[...] ...לא

ברחוב הזמן כל אותי רדף אביה של הקול מקרה, אינה ההשפלה מושפל:"[...] מרגיש אברם .(41) בציפורניים"

.(46) פשע" מעשה עשיתי כאילו אותו, שדדתי כאילו לפני עומד הוא [...] הריק

[....] נערה של בהגנתה צורך לי אין גברי:"[...] תפקיד נוטלת ובכך עליו ומרחמת עליו מגנה שרחל מרגיש קזבלן

לנשים בדומה שמאופיין קזבלן של בשיותו את מאשרת אברמוב של תשובתו " רחמים שונא ואני  עליי מרוזמת היא
) אמוציות" כולך אתה [...] שבע? בן ילד של משכל מנת לפעמים לך שיש מישהו פעם לך "אמר יתרה: באמוציונליות

.(64

קזבלן וכאברם: כקזבלן הם נשיים" פלא, באורך ש" בארת כדברי שנעשים מושגת, הבלתי לאישה המצפים הגברים

לא היא האליטיסטית וסביבתה אביה התנגדותו בגלל כי מבין אברם להתיישבות, אחר גבר עם שנוסעת לרחל ממתין

שלו. לעולם תהיה

המזרחית של הכפולה' יאחרותה העונג: עיקרון .2.3.2

הציוני לסדר שכפופה הציונית האישה מגדרית, נשית לדואליות כמצע בהצגות השבטי/לאומי הסדר פרדיגמת

דואלי: מסמן הוא בהצגות המזרחית של גופה  השבטי העונג לעיקרון שכפופה המזרחית והאישה המציאות ולעיקרון

הפאטריאכלי מודע הלא מן נובע הסקופופילי הדתף כי פרויד בעקבות מציינת (Mulvey 1989) ל.נזאלווי M

(עמ':2514). ה'אוניברסלי'.
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שעלידי הציונית האישה של המוכחש גופה את והן הגבריציוני הגוף את הן הביגוד עלדרך מסמנת המזרחית (א)

לציונות הרוח את המשייכת הציונות שאימצה האפלטונית לדואליות בכפוף זאת הציוני, לסדר משתייכת גופה פרישות

המזרחית של גופה (ב) המזרחית האישה על משליכה הזה 00(jouissance (ה והעונג הגוף הכחשת ואת הגברית

לסדר מחוץ המזרחית את הממקמת הבנייה  ושלמותה החברה על ואיום כפיתוי מובנה העונג לעיקרון הכפוף

המציאות. עיקרון על שמושתת הםימבוליציוני

והגוף העונג עיקרון  והרוח המציאות עיקרון האפלטוניתפרוידיאנית: הדואליות .2.3.2.1

והמיניות הגוף את שהדחיקה הציונית של המגדרית בתפיסה מעוגנת וכאיום כאופוזיציה המזרחית האישה של סימונה

בין שהפרידה דואליסטית אפלטונית אדם בתפיסת שמעוגנת הדחקה  (1998 לובין ;1994 ביאל ;(1997 (בויארין

האתוס .(Butler 1990 ;1999 (בויארין כנשי הגוף את מגדירה הגברי הגוף הכחשת ובאמצעות לגוף שכלרוח

תפיסת  העונג/מציאות עיקרון של הפרוידיאנית הדואליות על גם נשען זו אפלטונית דואליות על עצמו שביסס הציוני

בתהליך הגבריציוני הגוף את קיבע זה אתוס  המציאות עיקרון לטובת העונג של סובלימציה תוך הצוויליזציה בניית

של 'הנשית' (גלותית) מגדרית לימחלה' כריאקציה זאת  המציאות עיקרון וקבלת העונג עיקרון דחיית סובלימציה,

כי אטען כזכרית, הציונות את בויארין של והגדרתו באטלר של הגדרותיה בעקבות .(1997 (בויארין היהודים

הנשים על המוכחש גופו הווית את 'משליך* הנידונים במחזות שאראה וכפי  מוכחש' היגוף הציוני, הסובייקט

זו, הכחשה למייצג המזרחית של גופה הופך וכך המזרחיות

כי מדגיש (1994) ביאל דוד המיניות. ואת הגוף את הציונות הדחיקה בהם האופנים על עמדו שונים תרבות חוקרי

ה רעיונות בעיקר הציוניות הנוער תנועות על השונות ההשפעות עקב הוגברה הציוניות במערכות המינית הסגפנות

(1998) לובין אורלי קולקטיביים.00 לאידיאליים והגוף המיניות ביטוי את הכפיפו אלה רעיונות 1.Wander Vogel

בערכיה לא לו, החזירה לא הרוח אל שוב שחבר הגוף, את ליהודי שהחזירה הציונית, התרבות מערך כי מציינת

המיני: הגוף את ביצירתה ולא המוצהרים

הגוף ואת המיניות, את מעמידים [...] הציוני החזון את שמלווה המיני, והחופש השחרור מיתוס אף על
הגופנית הזהות לעצמה. כמטרה מאשר ממנו חשובים לדברים כמטאפורה יותר המעשה, בשולי המיני,

לטובת הגוף את מגייס הציוני האתוס לאומית.ן...] לסמנטיקה המתורגמת הלאומית לוהות מוכפפת והמינית
מהמיניות) (היינו מהפרמיות אותו מפקיע ולכן החילונית) (הציונית הגאולה של הגדול ההיסטורי האירוע

(שם,241). החברתימקצועי. והמיקום התפקיד לטובת שלו

הציונות לאומיות, למטרות התשוקה את ומכפיפות מיניות של גלויים ביטויים המדכאות הציוניות, הנורמות במסגרת

J.(שם) הלאומיות המטרות להגשמת קורבן האירוטיים והיחסים המשפחה חיי את העלתה

כי מסביר (1998) גורביץ דוד ולאקאן. באות' עם המזוהים מונחים שני  (Plaisir/Jouissance) הנאה/עונג 00

חוויה הוא "העונג שלה. האנרגיות של רציונלי לייצוג התותרת בורגנית הדוניסטית תוויה בגדר היא ההנאה
הבורגני, הסדר על המאיימת הרחב), הפילוסופי ובמובן המיני (במובן פרוורטית מאיימת, לבידונאלית, אנרכית,

(שם,383). המציאות" של וחתרנית חלופית קריאה ומציאה קפאונו, את מבקרת
לספריו כי מרחיב ביאל בלוהר. הנס היה התנועה של התיאחטיקנים שאחד הניאורומנטית, הנוער תנועת 1

הנעורים תרבות על בלוהר של כמעט המיסטיים ההלל דברי היהודיות. הנוער תנועות על גדולה השפעה נתעה
(ביאל,244). הגברים. חבריה בין ששררו האמיצים ההומואירוסיים הקשרים את הדגישו Wander Govel ה של

הצעיר השומר תנועת של האידיאולוגיים המנהיגים אחד יערי, למאיר בהתייחסו זו השפעה מדגים ביאל 00

בראש אפוא, זו, התברים. עם האיחוד לביו האישה עם המיני האיחוד בין למעשה מבחין אינו "יערי בראשיתה:
>שם,244). נעורים" תרבות של אירוטיות ובראשונה
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ג'ודית של קביעתה את מהדהדת ולמיניות לגוף התכחשה הציונית התנועה כי ולובין בויארין ושל ביאל של טענתם

שהפרידה דואליסטית האפלטונית האדם לתפישת קשור מערבי המגדרי השיח כי שטוענת (Butler 1990) באטלר

הגוף תיקון את משליך שלו, המסומנת החברתית השייכות את מכחיש מופשט הסובייקט וגוף. רוח/שכל בין

עם הכרחי קשר יש זו להכחשה כנשי. הגוף את מחדש מכנה ולמעשה הנשית הספירה על הזה, הערך מופחת המוכחש,

תמיד שמובחן הגוף עם ולא (האוניברסלי) השכל עם האנושי היצור את שזיהתה דואליסטית אפלטונית אדמ תפיסת

חברתית. מבחינה ומסומן מינית מבחינה

הגוף ואילו הגברי עם מזוהה נעשה האוניברסלי שהשכל כך ההיסטוריה, במשך מחדש נכתב הזה הדואליזם
ניגודים של שלם במערך גבראישה הניגוד את חרתו האלה הניגוד או הדיכוטומיה נשי. נעשה מינית המובחן

(בויארין,232,1999). תרבותית מבחינה טעונים זוגיים

עלכן, ויתר שלו, המסומנת החברתית השייכות את מכחיש הלא שבד, המידה לפי מופשט הסובייקט כי מוסיפה באטלר

כנשי; הגוף את מחדש מכנה ולמעשה הנשית, הספירה על הזה, מופחתהערך המוכחש, הגוף ריקון את משליך
לגוף מוגבל נעשה הנשי המין שבהן מאגיים, גומלין יחסי במסגרת פועל האישה עם הגוף של זה קישור

חירות של למימושה הלאגשמי למכשיר פרדוכסלי באופן הופך לגמרי; המוכחש הגברי, הגוף ואילו (הנשי)
מוצב והכחשה שלילה פעולת איזו באמצעות השאלה: את במובלע מציג בובואר של הניתוח בוטה. רדיקלית

אצל מצוטט ,Butler 1990:12) מוכחשת? כגופניות מוטה והנשי גוף נטולת כאוניברסליות הגברי
*.(231,1999 בויארין,

כאמור, מקבילה, דואליסטית, אפלטונית אדם תפישת עפ שלה והקשר ובויארץ כאטלר מדברים עליה זו הכחשה

עיקרון הזנחת את שתפש פרוידיאני פיצול העונג, ועיקרון המציאות עיקרון בין הפיצול של הפרוידאיני לעיקרון

ציווליזציה. כינון לשם הכרחי כתנאי העונג

רואה מרקוזה כאשר סובלימציה, של הפתדקפיב"פ האפקטים את זיהו ומרקהה פרויד כי מסכמת בטאלר

וטענו סובלימציה של הפרודוקטיביים התוצרים את זיהו ומרקוזה פרויד האדם: רוח של נאה ביטוי בסובלימציה

מיניות של סובלימציה ראה שפרויו למרות הארוס. שלסובלימציית התוצרים הם ומוסדות תרבותיים שתוצרים

של חיובי כביטוי סובלימציה של באקט ורואה האפלטוני באופן ללוגוס הארס את מכפיף מרקוזה נחת', 'חוסר כיוצרת

(Butler 1990,92).. האנושית הרוח

את הוא אף מסמן מפותחת לציוויליזציה למפותחת לא מתרבות המעבר בתהליך מתווך בעיקרון הסובלימציה עיקרון

הלאומית.* לתרבות היצרני הגוף הכפפת

הגברית במגדריות בהתחשב היהודים. של הינשית' המגדרית ל'מחלה' בתרופה נחשבה (1997) בויארין הציונותאומר

מפורשת כתשובה (ביאל), זכר ממין כגברית, הציונות את מקדד שפרויד מפתיע זה אין בויארין, אומר בתזמננו,

של השלילית הפרשנות של הפנימו נורדאו, במו פרויד בויארץ, לםש^ו כנשית. היהדות של האנטישמי לתיאורו

למצב פתרון בציונות ראו וכולם  פתולוגי באופן כמעוותת שתוארה גבריות  היהודית לגבריות האנטישמיות

ולא במיניות הוא העניין כלל בדרך גברית, בידי טנוצרו תרבותיות ביצידות 7j7m כאטר כי מוסיף בויארין 9
תשוקות וריגושיו3חדיו, הגבר גוף על לחטוב באםצםי 'שזאיטה' חושב גבר קרובות ''לטתים בנשים.

לפחות לכלול בהכרח 1זייב (מימנתי) נשים ש1את הרווי norsn טל ייצונ ובהתאס. מיניות, של ואידיאולוגיות
>בויארין,83,1999). 1שיותי של תוויות הנשלל לגוף חנחביקה שלילה הגברי, הגוף שלילת של אחד מרכיב

העונג. עיקרון על ויתור ללא להתקיים יכולה אינה mznnnm nsn hod הזא מ0לס בלתי אדוס כי גדם 3רויד 9
של בביולוגיה חדורה (1999< ר181ברג מרדכי אותר סובלימציה, ל*£* קיצריק סי3זד בגוטא 9רויד של זה עיסוק
האני ביו  הרמתיה ולא  וונגרת הוא 3רויד טל וזדארוויניססית \ז9יגויו>1גיו1 גוהנזיניות שנובע "נוח דארווין:
 הגופני והתהליך ולדמיין. להדגימן ביכולת הםתבסא היצירתי. האני טבוח הוא למשטח הדבר פירוש לליבידו.

.(56,110) בזה' זה המתנגשים או"בים מתוייב המיני הפורקן של ליבדנלי
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האידיאלי היארי' הגר  שהעריצו הגברי לטיפוס היהודי הגבר הפיכת רבה במידה היה הציונים של מפעלם היהודי.

11.(125,1997 (בויארץ

זה בשלב אחר, בלשון [...] גבריות על מיסודה נסובה שהיא משום זכרית היא הציונות [.,.] פרויד בשביל
שתיהן בחייו. אחרים בצמתים האדיפיאליות שמילאה לזה זהה בתפקיד היציונות' שימשה פרויד בחיי
פרויד של שפרשנותו היא טענתי .[...] לזכר קוויר, הכביכול הנשי, היהודי, הגבר הפיכת את מממנות

נחשבה הציונות אחרים, חוקרים כבר שהראו וכפי ראשון. במבט נראית שהיא כפי ייחודית, אינה לציונות
.(125,1997 (בויארין .[...] היהודים של הינשית' המגדריות לימחלת' כתרופה

וגילמן וס. מעיד א. כאיום: היאחר' מיניות .2.3.2.1.1

התפיסה מיניותמגדריות: מודרניות תפיסות בשתי מעוגנת החברה על ואיום כפיתוי המזרחית של גופה הבניית

והשנייה מוגברים, ליבדובאליים כוחות המזרח מן ל'אחר' לייחס בוטה (2000) סעיד אדוארד שעלפי הקולוניאליסטית

בהציבו הינכונה' המיניות גבולות את ששרטט שיח  במערב התשעעשרה במאה שהתגבש המיניות שיח תפיסת היא

) הציווליזציה של כמחלה שנתפסת מדגנרציה חרדה עמה שגוררת אסורה בפרימיטיביות השחור 'האחר' מיניות את

(Gilman 1993

הטקסטים מופלגות. ותשוקות מיניות פנטזיות של כמקום המזרח את מציג סעיד, שהבהירו כפי האורייטליסטי השיח

האדם להרס שתוביל בטרגדיה להסתיים ושסופם  האחר שמעורר ותשוקה סם של זה מימד מדגישים הקולוניאליים

האוריינט: של התפרצויותיו מפני להתגונן הלבן האדם על האוריינטליםטית התפיסה עלפי כי מוסיף מעיד הלבן.

החיים מוזרויות [...] המטרידות השפעותיו מפני להתגונן צריך היה באוריינט גר או שטייל אירופי כל
הנאותה. המינית בהתנהגות האוריינט פגע שלרוב נראה [...] לכאורה הנלוזה מוסריותו [...] האוריינטליים

משגל" ב"חירות המשפחתית המהוגנות ועל ההיגיינה על ואיים מסוכן סקס שפע [...] באוריינט דבר כל
(שם:150). מופלגת".

קונראד, גיוזף של המאפליה" "לב את כך לקרוא ניתן םעיד, כותב האוריינט, את כך שמשקפות היצירות בין

ייחום את סעיד תפיסת .(2000 (םעיד פרוסטר. אי.אם. של להודו" ו"המעבר בולם. פול של מעל", מגיבים "שמים

המזרחית הליבידאנית המיניות עלפי הפורשת הציונות של המיניות הגדרת של העיקרון את מבהירה למזרח המיניות

השופעת.

המזרח. לאנשי אוריינטליסטית לגישה כדוגמא פלובר של יצירותיו את מביא "אוריינטליזם" בספרו סעיד אדוארד

מצרית תענוגות ואשת רקדנית חאנם, לקוציוק קשורים * פלובר של האוריינטלי במסעו ביותר המפורסמים הרגעים

לדבריו: מאומה, ממנו דורשת אינה היא נודעת.

קלילות האוריינטלית לאישה לגבר[..] גבר בין מבחינה היא אין מכונה: אלא אינה האוריינטלית האישה
.(166,2000 [1978] (סעיד שופעת. ומיניות פוריות של סמל היא רגשית,

יצירת ליהודים: ארוטית מהפכה הציוניות הבטיחה הלאומית, התחייה של הספרות ברוח כי מדגיש ביאל דוד M

כל משמעית וחד ישירה מלהיות רחוקה אירוטית, כמה9כה הציונות, של שהמציאות אלא גברי, חדש, עברי גבר
ובדחף גיסא; מוח האירופית, הבורגנית התרבות פרי חזקה, מכובדות בתחושת לוותה החדשה "הלאומיות בך:
היחיד, של מאושדו המתעלמות למטרות נתונים מעייניה שכל לאומית לתנועה האופייני לפרישות, רבעוצמה

.(231,1994 (ביאל גיסא" מאידך
עם האוריינט את קושר פלובר מיון, ובין האוריינט בין אחיד כמעט קישור ארוג האוריינטליות חוויותיו שבכל *

(סעיד,166). מינית פנטזיה
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ביטוי לידי בא שהוא בפי ואימפריה, מין שבין הקשר על מעיד, לאדוארד בדומה הצביעה (2001) שוחט אלה

הקשר את לראות אפשר מציינת, היא הללו, הדימויים ניתוח באמצעות בתרבות. חוזרים בדימויים או במטפורות

מיני: כיבוש לבין קולוניאלי כיבוש בין הקיים המבני

[...] כלומר, המערב; של העצמית ההגדרה את גם אלא המזרח, תפיסת את רק לא מעצב מגדרי שיח [...]
שהיא גיאוגרפיה על הכפול השיח [...] זהותו. את באמצעותה להגדיר כדי היאחר' מיניות את ממציא המערב
לעומת [..] ונגישות זמינות על מרמזים הבתולין עצמו. טקסט באותו לעתים מופיע ויצרית, בתולית בוזמנית

(שם^).'*1 מוסרית. תקפות גם בו שיש בכוח שבשימוש ההכרח על מרמזת היצריות זאת,

טקסי גם ותועדו נלמדו כך הפסיכואנליזה, עלידי ונרשמו נחקרו ההיסטריה שפרטי כפי בדיוק כי שוחט מציינת עוד

הגבול קו את מסמן אשר המדעי המבט של האובייקט הוא האנומלי, ההיסטרי, "הגוף האתנתרופולוגיה. עלידי דיבוק
(שם,88). גזע" ו/או מין מבחינת היאחר'  הנצפה האובייקט לבין הצופה המדען בין

riK "Difference and Pathology, stereotypesof sexuality ,race, andmadness" בספרו בדק גילמן

שהוא האימאויים מערכת ולדגנרציה. למחלה וו מיניות של והאסוציאציות מינית כיישות היאחר' ראיית של הפרקטיקה

מסכם. והוא מדגנרציה לחרדה קשורים בדק

No realmofhuman expeirence is as closely tied to the conceptof degeneration as that
of sexuality, The two are inseparable in nineteenthcentury thought. They envolved
together and provided complementary paradigms for understanding human deveopment.
)Gilman:191).a

זה והדבר היאחרים' האשה או הילד ולא האירופי הגבר הוא אנושית מיניות של ביותר המתקדמת הרמה כי טוען גילמן

של מיניות אנושית. היסטוריה של ביותר הפרימיטיבית לרמה להתאים צריכה ביותר הפרימיטיבית שהמיניות מוכיח

והתשע השמונהעשרה המאות של אירופית באמנות רווחת השחורה המשרתת של הדמות כסוטה. מתוייגת 'אחרים'

האלה המאות של ויזואליות באמנויות שחורים למשרתים המרכזיים התפקודים אחד מנה). של ("אולימפיה" עשרה

בהתאם שחורים, חוקית. לא אסורה מינית פעילות של נוכחות סמנו השחורים דמויות החברה. מיניות של סמן היה
כוננה אנושות בה לדרך כאינדיקציה משמש העכשווי בעולם ונוכחותם פרימיטיבי, שלב שרידי הם ושופנאהור, להגל

ביטוי לתוך שקיעה השחור, העבר לתוך רגרסיה ידי על סומנה רופפת שליטה עצמה. ועל העולם על שליטה

כפתולוגי כמובן נתפס ככזה שליטה אובדן מרוסנים. בלתי מיניות או שיגעון של בצורה אמוציות של פרימיטיבי

.(:ibid99) רפואי. מודל של בתחום ומתקבע

וניוון: למחלה קשורות יחד גם ושניהם ולזנות, השחורה לאישה המוטה המיניות קושרה התשעעשרה במאה

The prostitute is the essential sexualized female in the perceptionofthe nineteenth
century. She is perceived as the embodimentofsexuality andofall that is associated

with sexuality, disease as well as passion [...] The late nineteenthcentury perception of
the prostitute merged with thatof the black. Aside from the fact that prostitutes and

blacks were both seen as outsiders, what does this amalgamation imply? Its is a
commonplace that the primitive was associated with unbirdled sexuality. (Gilman 96

99)

להעניק שיכול למדע הודות הנשים' של 'הנוירוזה אל מעמיקה' 'חדירה על מדבר פרויד כי שוחט מציינת עוד *
של השחורה 'היבשת כינה שפרויד מה את כולל החדירה מושג הנשיות. של יותר' וברורה 'עמוקה תובנה

'אישה' שלו. האופטית המטפורה של הפוליטיים לצליליה הנראה, כפי מרדע, היה לא ה''פרויד הנשית'. המיניות
חשיפה באמצעות בהן לשלוט שיש ומאיימות, מעורפלות דמויות הו הקולוניאלי, בשיח כמו'יליד' בכתביו,

.(88,2001 (שוחט, הננחזר''. של שיטתית
אותו הפכו לריפוי ניתן בלתי והיותו למיניות המיתיים יחסיו סיפליס, של הנחבא הניוון גילמו לטענת c

(שם,ו21). מינית דגנרציה של המרכזית לפרדיגמה
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פחז: מעוררת האחר של האנטומיה

The 'white man's burden', his sexuality and its control, is displaced into the need
to control the sexualityofthe Other, the Other as sexualized female. For the

Colonial mentality that sees 1natives' as needing control easily shitfs that {

concern to the woman, in particular the prostitute caste. Because the need for
control was a projection of inner fears, its articulation in visual images was in
terms which were the polar oppositeofthe European male (Gilman: 107). ).

גישת באמצעות יוצרת שהיא האנלוגיה את ומבססת למזרחי השחור את המקביל קו משרטט (1991) שוחט אלה

את הכנסת, של ומשפט חוק חוקה ועדת של בישיבה כינה לדוגמה, גוריון בן המזרחים. העולים אודות הרשמי השיח

ל: אותם שווה הוא החברתי, תפקידם על שהעיד באופן המזרחים את והשווה "פראים", מרוקו יהודי
בכשירותם ספק שהטיל כך כדי עד לעתים לבת הרחיק אף כעבדים, הברית לארצות שהובאו שחורים [...]

על ולהצביע ההשוואה של עוקצה את פיו על להפוך כמובן, ניתן, המזרחים, של יהדותם בעצם ואפילו
אם בישראל. המזרחים של מצבם ובין החדש" ב"עולם השחורים של דיכויים בין מסוימת מבנית אנלוגיה

מהווים שהמזרחים הרי השליט, השיח פי על כאבורגיינים כ"אינדיאנים", לראות ניתן הפלסטינים את
(שוחט,1991ג121). "השחורים". את שיח אותו במסגרת

תרבות רכש לא שעזייין מי של מעודנת הלא למיניות pias קשורה המיעוט, של אלה ליבידנאליות תשוקה
המציאות. עיקרון למען העוגג עיקרון וכיבוש בסובלימציה מיומן ואינגו

אלה נשים של גופן על לנתחו.  סימנים בו לקרוא לפרשו צורך ויש כםפקטקל בהצגות מוצג המזרחיות של גופן

כמקור המזרחים את ומתארות בעיתונות מתגלות אלה חרדות הראשונים, העשורים בשני החברה של חרדות נרשמות

המינית הפריצות ואת כספקטקל, המזרחי הנשי הגוף ייצוג ידי על אלה מתחים משקפים המחזות חברתי. וכאוס לפשע

לכך. הקשורה מהבערות כחלק

העלתה העיתונות פרסומי של תוכנית והערכה כמותית בדיקה תקופה. אותה של העיתונות את סקר (1982) שגב תום

חיובי: באור הציגום 2096 מ ופחות שלילי באור אותם הציגו בעולים שעסקו הפרסומים מכל למחצית שקרוב
ומחביאים למיטותיהם מתחת ירקות כמגדלים טואלט, ונייר שימוש בתי מכירים שאינם כמי אותם תיארו "העיתונים

תוארו התקופה בעתוני מהפרסומים ברבים .(159) ותרופותיו" הרופא מדי להצילם כדי בארגזים תינוקיהם אח.

החברה. את לפורר שעלול וניוון כאוס כגורמי המזרחים

מעברה: תושבי מעירק, העולים בין המצב על "הארץ" בעיתון נכתב 1951 במארס

אם וו. תופעה מול תסריאובים עומדים והמורים בגביבה לעסוק ילדיהם את השולחים ההורים מהם רבים
[...] המכות את ומכפילים שלי האוכל מנת את מפחיתים אז אחת, ילדה אומרת ההורים, כפקודת אלך לא

שגב,159). אצל (מצוטט .[...] לשקר אותם ומרגילים עראק בפעם פעם לוגמים הילדים

המזרח: עולי שמהווים והאיום הסכנה את בבהירות מבטא הגזעניים פרסומיו בסדרת הידוע מ"הארץ", גלבלום אריה

במזינד, הכללים הפשעים שגם פלא ואין יישוביהם. למקומות האפריקאנים איחם מביאים אלה חיים צורות
שקיעת לאחר לרחוב, לבדו לצאת לצעיר ואף לצעירה כלל בטוח זה אין ירושלים מחלקי בכמה במעלה. הם

ו"ר עוז, עמוס של מס9רו לדמות בהתייחסו לארץ, אלה תפיסות העתיקו גרמנים יהודים כי טוען גילמן 
הגרמני באימאז' שקשור הגילוי " מינם. אברי על וחשב בשחורים הביט בה בדרך בוינה, בהולכו שמכר נלסכאלס,
של למיניות גרמנים יהודים של הגישה את חושף זה קישור עח לגבי [...] שחורה מיניות של פנטזה עם שתור של

(Gilman: 109) התיכוף למזרח יעתיקו שהם האקזוטי,
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להעלות תקווה. אין ילדיהם לגבי [...] הצבא מן האפריקאנים הצעירים ששוחררו לפני עוד וזה החמה
.(19.8.1948 "הארץ", (גלבלום, "[...] לדורות עניין זהו העדתית ישותם מעמקי הכללית רמתם

ולוחמת מלאכית הציונית: האישה של מגדריים מודלים שני .2.3.2.2

נעה (Jouissance) המיני העונג על ויתורה באמצעות הסימבולי: לסדר וכפופה שייכת בהצגות הציונית הנשיות

,(2001 (שזמי לשבריה' ביטוייה שאלחזה. לזו בתללילת) (תמימות,, לסרפן' ביקוקל אישה מאפיוני כבמטוטלת האישה

להולדה. מודחקת,כפופה מיניותה את שמותיר הגברי והמבט הסדר ידי על נעשה בכזאת עיצובה המקרים בשני כאשר

קיץ), בחגיגת (מריםהלן פרוצה מוגבר', מיבי 'תיאבון בעלת הסימבולי, לסדר מחוץ מצויה זאת, לעומת המזרחית

(טורא,ד.כבשה). למוות  נשלט הבלווי הארוס  ומיניותה לכאוס, מביאות, הפרשותיה X?v (חגיגת מכשפהאלמנה

החברה, על שמאיימת אורגסטית במיניות מוצגת פמיניסטיות, מקרות טוענות הפטריאכלי, בסדר האישה מיניות

של מיניותה ,(lack) חסר שבמקום וטוענת הפתידיאניתלאקאניאנית הפרדיגמה את משכתבת אירגריי של מחקרה

מקום בכל כמעט עונג מוצאת והיא רבים במקומות מין אברי יש לאישה לזאת, מעבר ואפילו כפולה תמיד האישה

.(2003 (איריגאריי

קריסטבה:1 כותבת p למרטיריות, הפרישה נתיב הוא זו אורגםטיות על הכפרה

,Universalistas it is, Chirstianity does associaet womenwith the symbolic community
but only provided they keep their virginity. Failing that, they can atone for their canral
jouissance with their martyrdom. [...] her oaly meansofgaining access to the symbolic
paternal order is by engaging in an endless starggle between the orgasmic maternal
body and the symbolic prohibition  a strugglethat will take the ofrmofguilt and
mortiifcation, and cuhninate in masochisticjouissance. (Kirsteva:147)

אשת זו: לפרישה שכפופים נשיים מודלים שבי מבנה בהצגת* הציונית האישה בוזזרת אותה המרטירית הפרישה נתיב
והאלמנות השכול מגדירים אלה מודלים לשני בנו0$ השבריה'. 'ד&זדיד, ואשת ומלאכית) (רבה והסארפן' 'הקוקו

הציונית. האישה של האוראגספית פרישותה את בהצגות

ומוריה קוקו

.(2001) שדמי אראלה שמציינת בפי שונות, גיבורות מצמיח קנשיות מאפייני את שמכתיב הציוני הסימבולי הסדר

האישה  ובצידה  מלאכית רכה, נשית, ובםראפן' ביקוקו האישה מנוגדות: כביכול גיבורות, שתי צומחות בציונות

למרות הללו, הגיבורות שתי למעשה ומחוספסת,. קשוהה ולוחמו!, אדמה עובדדנ רפתנית והשבריה'; 'הטוריה עם
השלטת; הגברית התרבות ירי צל כנשים !הותן הבנייה באופן לזו זו קרובות היו שרמי, אומרת ביביהן, ההבדלים

וקובע. מגדיר כסובייקט במרכז הגבר דמות עומדת בשתיהן שלו. בשכפול השניה הגבר, לדמות כהשלמה הראשונה,

כדמות האישה " :(2001) אלבוים7רור חזל גם שמציינת כפי (שם,421), האוטונומית הנשית הזהות 1מהקה בשתיהן

הציוניות" באוטופיות הופיעה אינה הולדה, לצורבי שני3בר ביניים 2רכ*פ ובבהלה. ואירופית, חושנית בוגרת, מינית

הולדה. והיא אחת מטרה לידי מסתכמים בציונות נשיות של המודלים כל סך כי גורס (1994) ביאל דוד (שם,108)4

יוצא מסמכים בקובץ בעליל בולטים בכלל המיניות ותפקיד הנשים של הבעייתי מעמדן בי מציין הוא לבך כדוגמה

הפילוסופיה של השמרני אופיה את מגלה ביסטריצקי נתן העורך "קהילתט*. שכותרתו הצעיר, השומר של דופן

Julia Kirsteva,1986. "StabatMaet" in:. The KirsetvaReader; ed ToirlMoi P. 1471
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כי (2001) שפלן הדרה מציינת זה בעניין ההולדה.5 את במרכזה להעמיד חייבת הבשלה המיניות שלו: האירוטית

כבת היא שבו והאישה הסימבולי הסדר של פונקציה הוא לה, שייך אינו ההרה האישה גוף התברר, של מבטה מנקודת

קודמות, לתקופות ובניגוד הלידה, עם המודרני בעידן נשלמת אינה חובתה "אך חובתה: את שתשלים עד ערובה

(שם,264).6 הקופה" שנפתחה ברגע שבוזבז כאוצר מוצגת שבה הנשיות
ו

בגגרת התינוק של אימו ריבה, היא במחזות הבולטת והשבריה' 'הטוריה אשת  בתיאטרון והשברייה' 'הטוריה אשת

למען מאומצת עבודה לטובת האימהיים התפקידים על מוותרת הציונית, ההולדה מצוות את המקיימת ריבה כברת.
למחצית עד ממושך, זמן לאורך הקבוצה. חברי כל ידי על מטופל להיות זוכה כברת בכגרת התינוק והיישוב. הקבוצה

בשלומו. ומתעניינים גידולו במלאכת בתורם משתתפים כולם הוריו; של המדוייקת זהותם ברורה לא כמעט, העלילה

רעש את להפסיק ומבקשם ולאליעזר לזרח מגיע יקותיאל ילדים. לגידול שקשורות תיאוריות על מדברים החברים

שדווקא לך, מנין אבל במותו) פתאום מנצנץ חשדני הרהור "(איזה אותו. שואל אליעזר התינוק. את יעוררו פן המכונה

יקותיאל בו." להסתכל הלכת אצלו. היית אתה זועמת) (בנצחנות לישון.[..] צריך הוא בתיאוריה ישן? הוא עכשיו

אומר אני נוזף:"[...] זרח רגע", והסתכלי ניגשתי ובדרך לישון לשכב הלכתי קצת, "כן...הסתכלתי ומתנצל: נבוך
עץ בולי כמו ועומדים שוכב הוא שבו הסל אל מבוגרים אדם בני מתגנבים פנאי של רגע בכל אפידמיה. זוהי  לכם
ובושה. חרפה  השאר כל ואילו לי. מזיק שזה יודעה. היא מעמל, מחזיקה היא דווקא אמו, שהיא ריבה, ומסתכלים,

ראו לא כאילו מנחת. והתמוגגו ישבו וכולם השולחן על הסל את והעמידו האוכל, חדר אל אותו הביאו בחצות, אמש,

בשקט, ישן היטב? מכוסה א..הוא כלומר עכשיו? הוא אצלו...איך היית שכבר כיון יקותיאל, אגב, [...] מימיהם. ילד

.(30) מה?"

התינוק, של אמו יקותיאל. הוא שהאב מתברר יותר מאוחר רק האמיתי, אביו מי ההצגה בתחילה לדעת אין בעצם

את ושולחת חליבה למען בתינוק טיפולה את דוחה ריבה התינוק. על לשמור הסוחר מפיטלזון אפילו מבקשת ריבה,

.(34) במקומה. הילד עם ללון יקותיאל

האמהי התפקיד את מעמעמת הלאומי לפרוייקט זו הכפפה ועלכן הלאומי, לפרוייקט כפופה הציונית בחברה ההולדה

מאחר הורים ותפקידי זהויות חילופי שמאפשרת חשיבות הציונילאומי, לפרוייקט ההולדה חשיבות את ומדגישה

למדינה. הראשון מיומו מוקדש והתינוק

אותם הגברים ובתולין. טוהר במונחי במחזות הציוניות הנשים את מבנים שונים מאפיינים  והסרפן הקוקו נשות

לה גורמים אלה גברים שאוליק. המת ובנד, וחבריו בנה מולי הם סיומקה לי בקרא םיומקה אשת מניה מזכירה

שנות מתחילת נשיות על במאמרו פרויד, המיני. האיפוק ואת החסר את מסמנת הסריגה פעולת לסרוג. להמשיך

האריגה מעשה וכי לתרבות נשים של היחידה תרומתן את שמאפיינות מלאכות הן והקליעה האריגה כי גרם השלושים

לשיער חיקוי היא האריגה זו תפיסה פי "על החסר. בצל המתקיימת הנשית המיניות טבע של חיקוי למעשה הוא עצמו

.(170,2001 (שירב, ה'אין'" על המכסה הנשי הערווה
סביבה: בגברים לטיפול 'מגוייסת' מניה

נראה אתה מולי? שלומך מה פטפטנים.[...] מיני לכל ומאמינים לסיומקה מאמינים לא כבר זה ממתי [...]
[...] התנור את בבקשה תדליק סיומקה,  התנור את לך ידליק אבא קודם; תתרחץ אולי [...] רע כלכך

.(6) מתנהגים? ככה רע. ילד מילה, אף מילה, אף ואתה התגעגענו; כך כל
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בכפר. גולובוב בית ימים. חודש "מקץ תה: להגיש ומציעה סריגה של פעולות על חוזרת סיומקה של אשתו מניה

שניה (מערכה ועוגה" תה מניה מציעה ושוב סיומקה מגיע תה. פרלמוטר לחברם מציעה מניה סורגת. יושבת מניה

אי). תמונה

לחברים אותם נותן הוא אולי יודעת, שאינני או מאבד, והוא לו סורגת אני שנה כל מולי. בשביל סוודר זה
.(53) שאוליק ועל עליו וחושבת יושבת אני הזמן וכל ברצון, זאת עושה אני לי, אכפת לא אבל שלו.

אף שלך אבא מולי, אותה:"[...] הסובבים הגברים על המעידה כאישה אלא אוטונומי כסובייקט מופיעה אינה מניה

.(61) מאוד" יפים תיים לבו יש גורלי, מדבר, אתה איך [...] שלך לאבא בן, טוב, היה [...] הכבוד אחרי רדף לא פעם

רוצה כשאתה הלב, עד ונוגעות חביבות כאלה, המצאות לך יש תמיד "סיומקה, משפחתית: הרמוניה משרטטת מניה

המיני: איפוקה על מעידה אף מניה .(82) לי" לתאר יכולה כבר אני דבר, משהו. ממני לבקש

אותה שצריכים חשובה אישה או יפה בחורה הייתי לא פעם אף היטב. אדם בני מבירה אבי מכירה? [...]איבי
(שם). יותר. חזקים שהם בזמן שהם כפי שהם, כפי בניאדם מכירה אני כך משום לה, מחניפים ולכן

הראשון התינוק של ואמו יקותיאל אשת ריבה, הנשיתציונית. המטוטלת צדי שני את וטניה ריבה מגלמות בכבףת

כלפי ולא טניה כלפי מכוונות בעלה עלידי הנאמרות האינטימיות הקירבה מילות מרבית הטוריה'. 'אשת היא ביישוב

אינטימית. בסיטואציה לבדם מצויים ויקותיאל, ריבה הזוג בהם העלילה לאורך הסיטוציות מעטות ריבה. אשתו

והסרפן': 'הקוקו אשת את מגלמת טניה חיבה, מילות נאמרות חוליה במיטת טניה את סועד יקותיאל כאשר לדוגמה,

יקותיאל המפית, את להוריד לו אומרת טביה טביה, של למראשותיה הכר את מתקין כאומנת, לבן, בסער "יקותיאל
במקומה עובדת כשאני זה את ללבוש אותי מכריחה ריבה עלי. קטן קצת סינר:"[...] אלא מפית אינה שזאת לה עונה

להוסיף אם הזאת. בסינרית אותי מצחיק אתה [...] לו: עונה טניה המינים", את עלי מבלבלת את עוב...חיי, ...כלומר
תרדמי את [...] לטניה: ואומרת נכנסת ריבה סבתא", את לבקר שבאה האדומה הכפה כאילו אתה ביד קטן סל רק לך

כל על  מעצבנת פיזיונומיה לן שיש אמרתי מזמן יזך. על פה תהיה שלו כמו אנושית לא שזמות [...]אםור בשקט
היא מה לשמוע גוחן אליה, ניגש והוא ליקותיאל קוראת טניה לאינוונטר" יחסך על נשוחח עוד (ליקותיאל) אותי. פנים

(98) המצח. על לו ונושקת ידיה כפות בשתי ראשו נוטלת היא אומרת,

רגשות בגלל זאת למרדכי, אהבתה לממש מסוגלת איננה המלאכית, והסרפן' הקוקו 'אשת את שמגלמת טניה, גם

אליו הערבים היורים כדורי את כשימשך' נהרג אותה, שאהב הקבוצה חבר ליובה שהקריב ההקרבה על לה שיש אשם

אהבתם. לממש ומרדכי טניה שיוכלו כדי

אורגאסטי וויתור שכול .2.3.2.2.1

בן את שמאבדת אלמנה היא מיקה ואלמנות. שכול הוא במחזות הציונית האישה פרישות של מרכזי וגורם מאפיין

שמשמשת האלמנות דרך מתאפשרת הציונית לחברה השואה ניצולת מיקה של קבלתה בשדות. הלך בהוא אורי זוגה
מניה לאחד, כגפיים בשש השחרור במלחמת זוגה בן את איבדה רקפת גם הציונית. החברה לתוך 'חניכה' מצב מעין

שאול אובדן השחרור. במלחמת שאול בבה את שאיבדה אבלה שכולה אם היא סירנלקה לי בקרא םיומקה אשת

שכול של רצופה להיסטוריה מניה של אובדנה את קושרים בקרב המקראי המלך שאול של לנפילתו וההקבלה

הציוני. בסדר להיכלל לראויה' אותה והופכים

ונהרג, מתגייס אורי הלאומי; לפרוייקט עצמם מגייסים הגברים בעוד לבדן ומיקה רותקה נותרות בשדות הלן" בהוא
חדש. יישוב להקמת לסייע עוזב רותקה של זוגה בן אברהם, לפליטים, לסייע לאירופה לצאת מתנדב וילי

93



לסדר עדיין כפופה שאינה השואה פליטת היאחרת', היותה בשל (אולי אורי עם מיניותה לממש מצליחה אמנם מיקה

היתום. תינוקם עם אורי בלעדי נותרת ומיקה מאחר למוות בעלילה כפוף הוא גם וה מימוש אך הציוני)

ילך: שלא ומבקשת אברהם של עזיבתו על כעס מביעה רותקה בחייהן, הגבר לנוכחות כמיהה מביעות מיקה רותקה

פרטי בית. לי שיהיה בחיים אחת פעם רציתי יותר. כוח אין לי עכשיו. כבר לך  ללכת רוצה אתה [...]
ושנים בחודש שבועות וארבעה בשבוע ימים שבעה שלי שיהיה ואיש עבים. וקירות סגורה דלת עם שלי.

(28) בשנה חודשים עשר

לצאת עוד אצטרך שלא בית רוצה אני " רותקה: לדברי מקבילה ותשובתה כועסת היא מדוע מיקה את שואל אורי

שלי ולבחור לי שקט רוצה אני נזוב. לי שיהיה רוצה אני עבים. קירות עם כבדות. אבנים עם מבין? אתה לעולם. ממנו

ולילדים".(58)

מבינה: רותקה דבר של בסופו

השלישית...ועל הקרובים...ועל בימים הקרקע על לעלות שעומדת השנייה הנקודה על דיברו. והם [...]"
כמו תמשיך, שאתה יודעת אני להמשיך...[...] צריך שאתה מצויץ, זה את עושה שאתה  עוד...ועליך

.(82) לשתוק לוותר. לסחוב. להמשיך. ממשיכה שאני כמו  המשיך שאורי כמו המשיך, שוילי

שלו) הצד תרמיל על (טופח דברים? "איזה שואל: אורי בחפציו. לעשות עליה מה גיוסו לפני אורי את שואלת מיקה

.(55) בכלל" היית לא "כאילו עונה: מיקה ריק" אוהל אחרי והשארתי ריק לאוהל נכנסתי כאן, נמצא רכושי כל

הנשים נשית. ובדידות גברית היעדרות ובאחרים; זה במחזה הגברית ההוויה את מתמצתת מיקה של תשובה

הסימבוליציוני לסדר להתקבל זוכות אך ומלאכיות' 'טהורות נותרות חם, ובית זוגיות על שחולמות המשתוקקות

וראויות. 'מקריבות' כנשים

מוגברים ליבדנאליים דחפים  המזרחית האישה .2.3.2.3

את מקדשת אלא הגברים בין מבדילה שאינה תשוקה מאפיינים: שני המזרחית האישה של המוגברת לליבידנאליות

קיץ) בחגיגת (האלמבהמכשפה לכישוף משולים המיניים שכוחותיה אישה בנזררא), (האישהשכנה עצמו העונג

קיץ). בחגיגת הזונה (מריםהלן גופה את שמוכרת ואישה

חושקת, דמונית, עד חיונית השכן, אשת המחזאי:"אישה, עלידי מתוארת והיא 'אישה' נקראת טורא של שכנתו

והיא שם לה שאין מכאן ולדמוניות, לחשק עממיות קושר המחזאי .(12) עזים" צבעונים לבושה היגוי, חדת עממית,
מסמלת בטורא האישה ומנהגיהם. ה'עממיים' המזרחים של הקולקטיבי הדמוני אופיים על שמצביע רעיון מייצגת רק

להרפתקאותיה השותף הגבר לזהות שמייחסים בחשיבות ומזלזלת למין, משתוקקת היא המזרחית: המיניות את

ששכבה נגיה את יהרגו מדוע שואלת טורא של שכנתו ילדיה. אב של לזהותו חשיבות אין ולטענתה, מאחר המיניות

בעבר: זר גבר עם

כל אותך עזב לדרום, אברם חכם נסע למה אשמה? אישה את, מה הפחד? מה יהרגו? למה המדרכות) (על
האיש בא  אותה עזב עזב? למה בדיןתורה. עונתה חייב גבר הלא הוא, הלא תורה? ללמוד לבד? החורף
אברם חכם יש? מה יהרגו? למה בשלג. עונתה פרע חובה, שילם הסום על והאיש מההרים. רעב הסוס, על
הוא תמיד אברם. לחכם יונה את השאיר ברח פתחי גם ברח. ההוא לפסח, נסע אברם הכם אחר. בא נסע,

.(42) בורח.

עליו, להשתלט אפשר שאי מופלגים אירוטיים כוחות בעל לשד זו אישה עלידי נתפס הנרצחת יונה של מאהבה פתחי

טורא: של שכנתו הנשואה האישה כמהה ואליו
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להתעסק צעיר לגבר טוב לא תחכה! [...] רועד אתה נוצה כמו רועד? אתה מה פתחי) לקראת (יורדת [...]
שער לו יש  נשואה באשה ילד רך) (בקול נשואה אישה אל שיבוא טוב צעיר[..,] גבר [...] בתולה עם

.(54) [...] אחריו יחיה והשער ולחיות. לצאת פתוח

מתבטלת מובהקת אוריינטליסטית ברוח לאומית, משפחתיתגרעינית למערכת כפופים וילדה הציונית האישה בעוד

של השכבה תקין. גרעיביבורגני משפחתי מבנה של קיומו עצם את שמערער ביטול האב, של והותו חשיבות בנזורא

האישה: ולתשוקת למין אלא הגבר זהות לעניין חשיבות אין כי מציינת טורא משפחת

מי ימחשמו שמו, מה לי אכפת לא בלילה, בא מי לי אכפת לא אז ככה: לו תגידי אימו! את מענה הוא איך
הוא הילד אבק. זערור, ככה, הוא הזרע לי. צומח והילד ילד יתן אם שמו מה לי אכפת מה יבוא. אבל שבא!

(42) ילד

לקצין: ואומרת האישה ממשיכה

שבעה. היו לגליה שבעה. היום  תשעה היו לי הרבה. יש במוסררה לנו רוצה? הוא מה אז ילדים? לו אין
22) להם שליש ממה יותר לנו יש לנו, נופלים אם גם שניים...ה! היו שלושה. היו אתמול מזמן. מתו ארבעה

.(

קיץ. חגיגת של ביסטמבול' הרווחת הזנות הצגת באמצעות מודגמת המזרחית, היאחרת' של המאיימת המיניות

והפכה הגבול את שחצתה כזו או קיץ, בחגיגת האלמנה כמו דמויות באמצעות משורטטת המוגברת הליביזגאליות

קיץ). בחגיגת הלן (מרים לזונה

מתגוררת המכשפה המכשפה. נקראת שאף האלמנה קיץ; בחגיגת מוצגות דמונימיני אופי בעלות נשים דמויות שתי

לחיות שמעדיפה האלמנה של מיניותה אותה. לפקוד שנוהג לבנק) (מעל מאהבה סימןטוב של עבודתו למקום בסמוך
זהב כלי על בדירתה כיסו הכביש קורי עשתה! בכשפים גם מפלצת: "המכשפה לכישוף: נקשרת פעילים, מין חיי

(25) מוצצת!" לווים דמי היא משכונות: של וכסף

טוב: סימן מאהבה את לאבד לא כדי בלחמת האלמנה

לזרות תוכה ואל גדולה, יורה לשפות תלתרגל, תחת אש להבעיר לעשות! עת כן, להשתדך? ישוב האם
למשוך כדי האהבה, את ומעוררים המעירים בשיקויי, החריף את בתבלינים העזים את ובמקובץ במרכז

.(25) סיכויי אחרית מחזרי, םימןטוב הו אלי. סימןטוב של לבו את ולהשיב

יצרי  " עונה: המחבר תהומות?, השוכנים תאוותבשרים יצרי על דעתו מה המחבר את היו"ר שואל קיץ בחגיגת
.(37) יתומות" נשואות, אלמנות, בעלותבית, אחרי רצים הם לרוב תמוהות. שוכנים הם תמיד לא קין, בני הבשרים,

אינה בתהומות' שישוכנת תאווה כלומר, בשרים, תאוות לבין ויתמות) (אלמנות חולשה בין הקשר על מצביע המחבר

החלשים. החברה שולי של עניינם אלא ומאופק חושב חזק אדם של עניינו

היצרים, רוחשת בסטמבול האלמן סימןטוב עם לילותיה את ומבלה המיניים ליצריה דרור שנותנת למכשפה בדומה

אלימ. למאבק עברייבים שבי וגוררת כפרוצה שעבדה המלצרית הלן מרים נוהגת גם כך

וולדסקי לכיסו. הוא שישלשל תשלום תמורת לחבריו חסדיה תעניק כי שמבקש וולדסקי עלידי מאויימת מריםהלן

שמתגייס לברחםיד מספרת היא כך בעבר. עמו להתגורר ועברה אביה בית את הלן מרים עזבה בגללו הגבר הוא

לעזרתה:

במסעדה עבודתי את לעזוב לי שכדאי הערב, לי הודיע הבית, מן ברחתי ואליו הלכתי שאחריו זה וולדסקי,
חובתי אמר, כך וזוהי, לפעמים, אלי יזמין שהוא אנשים, עוד לאהוב עלי אותו, אני אוהבת ואם כמלצרית,

.(21) המוסרית
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הציוני: לקולקטיבי מריםהלן של 'אחדותה' את אירובי באופן מדגישה חסיד בר של תשובתו

אחד ציין שכבר כמו במצאת, שאת ברור אבל חלילה, נוסף סיבוך אמבם בחוץ לא לי מריםהלן, ,]הקשיבי ..]
רגשות על לדבר אם כבוד, שאיש מפבי מושחת, אומר אבי מושחת. הוא וולדרסקי דרכים. פרשת על העם,

אשה(שם). גוף של רווחים על יחיה לא אבל רכבות, בבקים, דואר, משרדי ישדוד גישה, ועל

הציונות, מאבות העם, אחד של זו יצירה דרכים"; פרשת "על מריםהלן של התלבטותה את מגדיר חסיד בר
ויושביה סטמבזל אין כי מזגיש האירוני ההיפוך מריםהלן. של התלבטותה את לתאר אירוני באופן 'הושאלה'

ופריצות. שוד לענייני מוגבלים סטמבול יושבי של התלבטויותיהם העם. אחד כמו ואידיאולוגיה מדינה בעבייני עומקים

משרדי את לשדוד יכולת הוא כבוד לגביו כבוד; המונח את מעוות באופן רואה זעיר כעבריין חי הוא שאף חסיד, בר

כזונה. מרימ של עבוזתה רווחי על לחיות במקום הדואר

הגוף הפרשות באמצעות מסומנים ומוות ניוון מזרחית: מיניות .2.3.2.3.1

) הבמה על גופה נוכחות (1) המזרחים: אודות בהצגות הבמה על נוכחים החברתי המוקצה את שמגדירים מסמנים שני

וביוון ליבידבאלית פריצות בערות בין הקשר את מסמנים האלה המוקצה מגדירי וזרע. דם כמו גוף הפרשות נוכחות (2

פריצות בין הקשר את מעצימים בהכבשה הבמה על ישעיה גופת ונוכחות במורא יונה יונה של גופתה נוכחות חברתי:

לדתות האופיינים הפולחניים הטקסים ניסו כיצד קריסטבה בוחנת ב'מוקצה' בדיונה חברתי. וניוון לרצח מינית

מתייצב "המוקצה ש: למסקנה מגיעה והיא נוצרי) יחטא' 'תועבה', פגאבית, ('טומאה' ולמקמו להגדירו הפטריאכליות

Kirsteva ) החיה" של לתחומה פולש האדם שבהם דיים מובחנים לא נזילים, עדינים, מצבים באותם [...] מולבו
כדי תרבותן, של המדוייקים גבולותיהן לסימון הפרימיטיביות החברות את לפיכך, משמש, הנידוי .(1982,p.98

את (1998) פרידמן מיכל מצטטת אולם, ורצח. מין כמייצגות שנתפשות החיות, של המאיים מעולמם להרחיק

קריסטבה:

בניםיונותינו קשור והוא האישיות התפתחות של העומק שכבות בתחום גם מולנו מתייצב המוקצה
של לאוטונומיה הודות מתוכה, הגחנו בטרם אף האימהית, הישות מאחיזת להשתחרר ביותר המוקדמים

7.(41,1998 פרידמן אצל (מצוטט הלשון.

השוואת מזמינה הכבשה בסיום הבמה על גופה הצגת אופן הסיום. בסצנת הבמה על מוטלת ישעיה של החשופה גופתו

אלה במחוות סייגלקה. לי קרא בשדות; הלך הוא במחוות המתים זיכרון לפולחן . מתים גופות להצגת זו הצגה

בנו מאוזכר השבי במחזה לזיכרו. ערב בצורת שבבוי הראשון המחזה עלילת לאורך מוזכר אורי מתים: שני מאוזכרים

במחזה ליובה המת. הבן שאול שם על סיומקה, מתגורר בו היישוב שם את להסב הצעה עולה ואף סיומקה של המוו

למען חייו הקרבת בשל אשמה מרגישים חבריו שבי אופבים. בשבי בשבחו ומסופר המחזה לאורך מהכר כ1רת ג5רת

בחוץ מושבם ממקום שהגיעו הוריו בפני והקרבתו גבורתו סיפורי הם במת מדובר בם האחרים האופבים אהבתם,

הלאומי. ההיסטורי מהזיכרון לחלק אותו והופכת זיכת את מנציחה המילולית התיאור מערכת אודותיו. לשמוע לארץ
הפיכתו היסטורילאומי. לזיכרון אותו הופכים ויזואלים ומוצגים מילים הבמה, על בגלה ואינו בסתר הציובילוחם המת

לנצח חי נותר ולכן לסמל הופך הפיזי המת הציונית: בתרבות המתהחי של להיווצרותו זהה לסמל המת הגוף של

ומונצח לחי שהופך המת .(127 2001א: לובץ ;1986 (חבר בלאומית. למסומנוו אותה הופך הלוחם הגוף של המוות

סביבו קושר המזרחית האישה של גופה זה, וינקי' בעדר לגוף בביגוד הפרשות. בטול בקי גוף הוא שונים באמצעים

שובות. מטמאות הפרשות
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ומכתימה הבמה על ב*צאת גופתו הבמה, על בובת בהכגשה וישעיה בטז?רא יונה כמו במחזות, המזרחי המת
אברים על יונה) של גוף,(גופתה חלקי על מדברות הן בהפרשות, הדמויות עוסקות בטורא אחרות. דמויות בהפרשותיה

טורא: של שכנתו שאומרת כפי לבטן מתחבר הזרע  נפרדים
ויי! שלה. בדם שלו הורע ריה לה. שם סכין [...] שלה. בבטן שלו הסכין הלא לפה! להסתכל מעז הוא איך
יונה, של בדם להידבק צועקות הן למה? נשים. הרבה עכשיו מפתה הוא שמעתי ושיכור) נמוך נעשה (קולה

(18) ילדים הרבה בשביל פתוחה שלה הבטן [...} איתה למות

של למוות בהקשר היצירה לאורך נזכר דם הבמה. על העלילה לאורך 'נומזות' שונות הפרשות לדוגמה, 5זורא, בהצגה

החשופה גופתה מוטלת הבמה על ופתחי. יונה ושל השכמת של המוגברת הליבידיאנית לפעילות בקשר נזכר וזרע יובה,

באשר בטורא הפתיחה בתמונת הבמה על נוכחת הדם הפרשת המוקצה. את בולט באופן ומוכיחה יונה של והמדממת

נכנסות וידיו אצה, וברכיו ידיו על 30ל בסף, בתקלת רגלו לדירה, om< וגופה. דם שלולית ומגלה 0*2 העיוור השכן

מוארכת): שלוליתדם שובל בתוך

דם נשפך אברם, לא...הכם אהה? איפה פהד) במשהו קולו (םר>ב זם. ריו! רטוב. לא! שזזש! ?ma זוז? מוז
אדות אל שמגיע עד הר'ץז, אחרי בכלב, ארבע, על (ןזזזל הדם? הולך לאיפה עונים? אין זה? מה שלך. בבית
תומי הדם. בקצה ישנה יונה יונה! הה! יונה) פני (ממשש המיטה? על מי הדירה) בעומק באפלולית, המיטות

.(9) שלך. מהמיטה דם יש יובה,

וזולצתו כפתורי פותה בגדיו, על שמתזז בתו בדם מוכתם אברם היהודית; הקדושה באביזרי אף מגע הנרצחת דם

.(18) בדם" "הציצית ומכריז: הצילה יעקוב את מזיז הקצין גופי, את שיכסה מאביו מבקש יעקוב בציציתו, להסתכל

לי קרא גשזיות; הלד (הוא הציוניים הלוחמים גופות זוכים לו הגופה' ינטול המקודש ה'םטרילי' הייצוג לעומת

נ2ושך ישעיה של ?mn רם. נוטפת הב&ה על גלויה גופתה. לנחש, טורא של בתו יוגה משולה ftrzo כברו! סי1ג9קה;
את חוקר החוקר והקצין הבמה על יונה של גופתה נמצאת החקירה בל במשך חיה. פגר אל במו שוטים כלבים אליו

שקם אחה היותר. לכל שבעעשרו7  עשרול שש בת יונת) מימת אל 17m בבת ">3ז£7 דנתו ומזזווה ,w* של גופתה

על וזוחלת מוסיפה טפלת, דירתה, לעבר רצה המתה יונה של אימה נגיה .(12) " דבש: בהירה, היא מוזר, הפנים! על

הפרשות לסכום, (15).קז החקירה!" אחרי צו הגופה אל אטור הגיפה! אל "א&ור מצווה: ה&מל יובה? ולוחשת אלבע

וניוון ליבידיאבית פריצות בערות בין הבלינותק הקשר את המוקצה, את מםטנות בהצגות, ומדוברים הגלויות והגופות

חברתי.

השבטיתימותזית בהברה ומוות אלימות ארוס .2.3.2.3.2

נותרים האוהב של שיצריו מכיוון האוהב את קוטל איבו הארוס בברת, בגרו? כמו בעלילת הציוניים ובסדר בחברה

והסדר הפרישות את הוא משמר ובכך זזבריו למען ומת יצריו על מוויור ה8תלב ממומשים, בלתי הארוטיים היצרים

נשמרים אינם ופרישות איזון המזרחית בהברה זאת, לעומת ז?לל). בב1ת גרשון אשת כברונ, בכגרת (ליובה החברתי

הב>זדגוו2, ברתיב (אמילי לשגעון מביא ארוס הביתי; לכאוס וגורם נשלט בלתי ארוס עלידי ה0דר נפרץ וכך

ולמוות קיץ) בהגיגת סכיגים (מלתמת רצדו לבסיון בהכב&ול?), פניכד, את ישעיה amj ל8ו01 קקן), בווגי&ת זז&בש&זל

בהטגשה), ישעיה ומות פנזורא יונה (רצח

חחוד מגלה באו3זדומה דם, בשלולית יונה mu n" ;;:';;n 13wn rrVitj siis ,n/u/// Pi// vmmu rmijiu m

בם? ng^i.i (u!3nn לטבדים, 1זסתכל זטךצה 7ץ משמאל, (1כ1ס שלקבב£0ה, arm ב0צ1ת יטטיה גו3ת 18ז
יוכו יכי^ לכי? יכיבילז; בידיי מנפנף יהץזקדב. .י^יניה* הוא...הס rrmn ע> ד^דץ. טיל w 1ויטהו זהו מה [...]

אהדתה). (תמונה י לנזהז עוטיפ? אתם מה אליי) (מתבוף ישעיה... אתם..ר' ישעיה) (אל זבובים.
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האוהב, של חברו את אלא היצרים, בעל האוהב את 'קוטלי אינו באדום מהופכת: תכנית מתגלה 5גרר! פטרת כאמור,

יצרו' את ויכובש העידון עקרונות את 'מפנימי הציוני הסובייקט להתאחד. חבריו לזוג לאפשר כדי שנהרג ליובה,

אלא את הורם אינו בשלט הבלתי הארוס ,¥??r?ar3m בקולקטיב. והתחשבות תשוקותיו על ויתור תוך במוות ובוחר

מקום, להם ומפנה מהעולם שפורשת גרשון של אשתו היא המתאבדת אלא וגרשון, נעמי ליצריהם, אסור פורקן שנתנו

העולים למושבי ציונית בשליחות הנשוי לגרשון האמורה אהבתה מעשה על נעמי מכפרת דבר של בסופו כאשר

הציוני. לסדר האיזון את ומשיבה לקיבוץ הסמוכים

אימה ותילדה סהרורית להיות הצעירה לרבקה גורמת נשלטת הבלתי האהבה לדוגמה, iartrsaff בת?ה2 זאת לעומת

ליצריה: דרור נתנה היא שאף אמילי אחותה של לגורלה דומה גורל יהיה שלביתה חוששת

עדן, נשמתה אחותי אמילי עם היה כמו שלנו רבקה עם יהיה ביתן אנחנו חושב אתה יש? מה מיסה? מה
בבחור שלה העיניים ונתנה דיבוק בוז נכנס אבל יונים, של עיניים שתי במו שלה ועיניים יפה שמנה שהיתה

,v7m מטייל שקנו! צחוק קצת איו!!? ©שה וזה אחריו משוגעת. והיתה הרחוב של בפינה פה גר שהיה
העיניים לתוך מסתכל שיהיה תתני שלא אמילי לה: צועקת ואבי שלה, העיניים לתוך לה מסתכל או בערביים

שותקת והיא צועקת אני ובוץ, בות שצריך במו וקידושין חופה צם לאשח אותך לוקח שיהין; ורק שלך
שלה הפנים שחורים נעשו והיא בא ולא שהלך עד אחד, חיוך מחייך או שלו הפנים רואה רק אם ומאושרת

(ב:28) שלי רבקה עט בבה יהיה לא [...] חולה ונעשתה

ואחרבך, בירושלים, במרתף כפגר מוטל אותו שמוצא יחזקאל עלידי המשיחי לת&קידו 'מגויים' בהנפשה ישעיה
יחזקאל. של בז/ז פנינה את שאונס לאתר מת משיה, להיוון עליו 1בפד, באשר

ואומרת: ישעיה כלפי חמלה העקרה פנינה מביעה משיחי, מפולחן כחלק ישעיה עלידי הכבשה עקדת כשלון לאחר

עונה ישעיה בביתם לישון יבוא כי מציעה פנינה ...הביתה" צריך אתה בחוץ, כאן להישאר צריך לא אתה חולה "אתה

מרוסנת. בלתי ת&^קה 2זל בהתקף

לא את למה אליה) (מתקרב לכי! טוב יותר .לבי, שלך.. השערות רטובות, שלך השערות מים, ממך יש
אבי תלכי! אל הו, יולדת. כולך כולך, את שלך, העקרות בל עם את [ ...] שם? כמו שלך השערות את גוזזת
אותך אבנים אני [...] לך חיכיתי אני שקר,  השאר וכל הוה, לרגצ לק חיני*' וזזננן בל זזות, לרגנ וויביתי

אספתי לי, יש ילד, בשבילך לי יש [...] תלכי, אפ אמות אני [...ן, ילדים רוצה את jeotf".j לחופה
?o^psrs,,,175שלן,"העיר irnwn us [...] אותך אוהב אני [...] (פו2קרב) ילדים המון ילד, בשבילך

.(58) החורבה) קיר מאחורי אל אותה דוחק ישעיה החורבה, אל נדחקת (גונייבד; שלך. הרטוב החלק

כחלק להשחט שאמורה הכבשה במקום העקודה לכבשה פנינה העקרה הופכת בו?מנשה במו חברתי כאוס בתוך
מאגי. מפולחן

נגיה וכמו זרים לגברים שמשתוקקת השכנה לדוגמה, כמו  הארוטית mvm m 'pw על מקבלות בטלרא הנשים

לצה m מצויקה ילבה 727 שבנתה 'ובה. לצה m טנדייקות שוניהן יונה: של אבית להיות שהפך במאהב בעבר שבחרה

.(37) מחילה" תבוא מחילה, דין. עשית "מתה. הנרצחת: יונה של אמה לבגיה יזומה (25) צדק" "וין לו וקוראת ,w<

איבו מורא של בנו יעקוב הגרעיני: התא התפוררות של ביותר הגדולה לזזרדה טביאוז בשלט הבלתי שבארוס ההרסנית

*ני מ?זו? מי של rmt ומלכה, ומנשה מי? של ולאה אני? אבא מי של אבא? איפה בןבזרי? "אמא! אביו: מי יודע

*(42) אהרוג!"
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המזרחי העונג עיקרון  הציוני המציאות עיקרון וזהות: מגזר שמנזיות 2.3 ל*רק הערות

הקדיש היחיד של שלדימויו בעוד הקבוצה, דימוי את נס על העלה בקולנוע הציוני הריאליזם כי מדגיש (1998) נאמן גיאד 1

נתפשה אף ולעתים הקבוצה של כאנטיתיזה הוצגה המסורתית, בחברה הגרעיני כתא "המשפחה, בלבד: מצומצם קולנועי מרחב
העסיקו החלוצית הקבוצה בפני הציבו שהם והדילמה והזוגיות המשפהה לברכה*. 'קללה הסרט בעלילזז לפ1של, במו ממש, בקללה

הקבוצה את המצלמה מעדיפה הללו בסרטים הציונית. העל בעלילת rrpnnn an שגם יותר מאוחרים בקרמים גט היוצרים את
(שם,13). הארץ" ובבניין השממה בהפרחת העמלות חלוצים קבוצות של רוחק' ביצילומי מרבה ובעיקר היחיד מן ומסתייגת

החירות של "האידיאולוגיה וסגפנותפרישות: חופשית אהבה של בדואליזם מתאפיינת הארוםיתציז1ית המהפכה 3י ציין ביאל 2

הצורך על ההתעקשות מקצת מכאן הציונות; של יותר הרחבות הלאומיות מטרותיה להגשמת אמצעי ומעולם מאז היתה האירוטת
להגשמה אמצעי ה^זה לא xv7 הגרלה; של הבורגנית ולהתבולל בתרבוזז מהמרד בפשר ב??תי וז7^ היתה המ^יזז וזחיחות בהולדה.
[."] הלאומיות, הגמרות להגשמת קורבן האירוטיים והיחסים המשפחה חיי את להעלות שיש היתה, שרווחה התפישה אישית.
את להקיף צריכה האמיתית ]האהבה ..]* כלהלן: הזאת הגישה את תיארה דגניה, הראשון הקיבוץ ממייסדות בוסל, חיותה

להצטמצם ולא בולה, האנושות את להקיף צריכה האמיתית האהבה ]...] בדבר* ש"תלויה באהבה להצמצם ולא בולה, האנושות
אחד רעיון אשר הידיעה, בהא והצעירה הצעיר את אלא צעירה, או צעיר בש1י אהד אוהבים אבו אין ] ...] בדבר* שיתלויה באהה
נושא היתה האומה לשירות המינית התשוקה העתקת כי ביאל מדגיש עוד (ביאל,252). הלבבות" קרבת אותם, מאחד אגושי לאומי
שכל חדשה משחה יוצרים "שהחלוצימ בתפישה, ביטוי לידי ובאה השלישית, והעלייה השנייה העלייה של J77v7>?/rrx2שגור

(שם) ואחיות". אחים הבדיה

כפי הציונית, האישה של דימוייה ועיצוב היהודית הלאומית התנועה בין הגומלין יחסי את חקרה (2001) דרור אלבוים רחל 4

הם: אלבויםדורר לדברי אלה, באוטופיות הנשיות של העיקריים מאפייניה הראשונות. הציוניות באוטופיות ביטוי לידי באים שהם
הפן על הוא הדגש חושניות. וללא אירוטית מיניות ללא מינית יישות היא הלאומית האישה * יופי: אמהות, עידון, חומרנות, אנטי

(שם,108). החושני" ולא האסתטי

אליהו מיניות. זוג מבנות יותר בכוח, אמהות כבשים ביסםריצקי ראה כתביו, את המ&לאת מיני, לשחרור התשוקה למרות 5

"אקט כי גרס הוא המניות. של ביותר הנעלה הערך את בהולדה ראה ביםמריצקי, כמו בובר, מרמין של תלמידו שהיה רפופורט
(רפופורם לקדוש" הופך הוא לעולם ילד להביא מטרתו באשר ורק אך האלוהית לתמימות הוא שיבה  מיני אקט בל  המין

ביאל:248). אצל מצוטט

למפות ניתן  בפרט הישראלית וברבות ככלל המערבית בתרבות האם ייצוג של הדומיננטיות הצורות את שפלן לדברי 6

(אלילת חי כל אם האדמה, אם (א) קנוניות; מערביות ביצירות התבוננות פי על האימהות ייצוג של עיקריים מודלים ארבעה
אימהות של כייצוג ישו של אימו הנוצרית, 'המדונה* (ב) מםויים! לילד קשר ו00ר אוניברסלי טיפוס המייצגת והחיים), הפריון
זכר עצר יורש הבאת על בעיקר בגאה 17 ה במאה מוצגת אש המלכה* 'האם (ג) וכואבת! סטאטית סבילה, ובתולה, טהורה

מוצגת ובו 1.8 ה במאה נוסד אשר האם ייצוג של יחסית מאוחר פיתוח  המאושרת' הבורגנית יהאם (ד) האל; בחסד למלוכה
שפלן, מדגישה הללו, המודלים ארבעת ילדים. ומרובת בחלקה שטחה אימהות לכשעצמו, אושר של כמקור לראשונה האימהות
שבות ועד המאה מראשית המקומית, באמנות מוצגת שהיא בפי העברייה' 'האם האימהות. של הסימבולי האספקט את מכוננים

(שפלן:259). אלה. קיימים מודלים על לרוב מתבססת השבעים

הנשי הגור המוות,  ושיאם גופניים שינויים מזון, איסורי התנ"ך: במושגי 'ווועםל, של רחבים תחומים בשלושה דנה קריסטבה 7

חיוני, כיסוד "דם, דם: לטעום האיסור מן להסיק שאפשר כפי האימהית, המהות הוא כאן המפתח רעיון לדעתה, עריות. וגילוי
נפגשים שבו המוקצה, של המתאים מקומה מרתקת, לשובית לצומת אפוא הופך הוא ילודה. ולהבטחת לפוריות לנשיות, גם מתייחס
"באירוטיזם ההתמקדות את פוסלת קריסטבה פרידמן, לדברי .(.ibid,p42< והתחדשות. ההיים קץ והולדה, רצת ונשיות, מוות
מחלות, זיהום, (ניוון. מבחוץ הזהות על המאיים זה  אלה טומאה סוגי שבי לטענתה, שכן, ,(3<*471) סירוס* בפחד או אנאלי
משענתו הוא שהאיטהי הנקבי, ו/או הנשי המקור מן "נובעים  הנשי) המזמור (דם מבפנים עליה המאיים תה וכדומה), פגרים,

.(&M) האמיתית*
והקולקםיב הפרטי שהגוף osofscr arsor , Puirty and Danger דאנלאס מרי של הקלאש בספרה "o מציינות ורפופורט ינאי
סתירות קרובות לעתים מייצגים בגוף העוסקים פולחנים לכן, (Douglas 1966) הסימבולי בתהום זה את זה משקפים החברתי
לטהרת והדאגה מזהט, חברתי טמן הוא אחרות, גופניות ולהפרשות לצואה לזרע, למוגלה, בדומה הווסת, דם לטענתה, חברתיות.
ולשלמות קולקטיביים לגבולות הקשורות חרדות לפיכך, החברתי. המבנה על כאזזד ופנימי זזיצוני איום של הדוושה משקפת הגוף

ורפופורט:214). (ינאי ופוליטיים. מוסריים נבולות שקובעים פולחניים הפרדה באמצעי פתחון* "מוצאות הכלל

זה פמיניזם .(2001) שוחט אלה אותו שמגדירה כפי היב.ייותי, בפמיניזם מעגנת אני המזרחית האישה אודות הדיבור את 8

ותחת 'נשיותי של אהת קורתגג תחת הנשים כל את םכפיף t^v הראשון מהעולם הפמיניזם של היסוד הנחת את לקבל מסרב
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השיח את שולל הרבתרבותי "הפמיניזם לטענתה: תקופה'. ובכל מקום בכל דבר אותו זה אישה 'להיות  המהותנית הקביעה
(שם,347).* המיקום'" ל'פוליטיקת דהיינו החברתי, בסולם נשים של הנבדל לפיקומן התייחסות ותובע האוניברסליסטי

(לובין,2003 כהות נשים של חיים מציאויות בניתוח rmpsm (Feminist Theoryofcolor) לבנות לא פמיניסטיות תיאוריות
המופיע 12x82 .(1994) "Writing or the body ב0פר" מצוי לבנות לא ב1שי0 שמתמקד פמי1י0ביי לחקר דגלמוז .(332 ,
שגברים ומענקים זכויות כיצד מדגימים דבריה השחור. ז2שי לנוף מבט להפנות (Troth 1994) תרות' סוגיור מבקשת בספר,
שחורות שפחות בעבודת תלויות היו אלו פריבילגיות למעשה שווה, לא בצורה הופצו לבנות הטרוםקםואליות לנשים הציעו

[...] the category ofwoman is entirely constructed, but it is not constructed מדגישים: תרות של דבריה .וזונות.
evenly. ( Troth 1994:4)"*

הקשורה חברתית נוחות וחוסר העובג עיקרון הכחשת בה הדרך היא כהות בשימ לבין לבבות בשים בין להבדל הבולטת הדוגמה
.(Gilman 1994) גילמן סמור זאת שכרגים כפי שחורות נשים של גופן על מושלכת נשית למיניות

100



ואוייביה המדומיינת' 'הקהילה הבניית :19981977 .3 פרק

והיפשיםטים' הפונדמנטליסטים'

והתיאטרון היסטוריוגרפיה הפולקלורי: ויקהילת המדומיינת' 'הקהילה 3.1
הישראלי

על וינה העשרים; (ליל בתיאטרון ?(1999 (אנדרסון המדומיינת' 'הקהילה של עברה משורטט כיצד אראה זה בפרק

'האחרים' דחיקת תוך יהודי) גפש יאיר; גפ; המורדים; אלמה; סולו; משפחתי; סיפור אחר; מקום הים;
במחזות המיוצר המזרחי העבר  הזו המדומיינת הלאומית ההיסטוריוגרפיה מן הישן') 'היישוב ואנשי (המזרחים

של ייצורה זו. היסטוריוגרפיה של למעגלה מחוץ מצוי ספרדי) בוסתן הכרך; ילדי מרוקאי; (מלך הפולקלור
המהפך שלאחר בשנים השבעים, שנות לאחר הלאומית הזהות על למערכה מגייס בתיאטרון המדומיינת הקהילה

ההיסטוריוגרפיות. הפרקטיקות את ,1977 שבת של הפוליטי

עסק אלה בשנים כי מלמדת התשעים שנות סוף ועד השבעים שנות מסוף הרפרטוארית הרשימה של ראשונית סקירה

מיוצר שבהן הצגות של ארוכה רשימה חושף הרשימה על שבי מבט מקיף. באופן עבר בייצור הציבורי1 התיאטרון

כשאירופה ובישראל, באירופה שמתרחשים עולמים היסטוריים באירועים השזור אישי אוטוביוגרפי סיפור ומוצג

בולטות הלאומית' 'הקהילה של סיפורה את המשרטטות אלה עלילות הציונילאומי. המוצא מיתוס של מרכז מהווה

[הקאמרי משפחתי סיפור ;[1996 [הקאמרי המורדים ;[1991 [הקאמרי עלהימ ייגה מוי"א עדה של במחוותיה

ליל ;[1991 [הבימה 1982];סולו [ת.חיפה יהודי נפש ;[1996 [גשר כפר סובול יהושע של במחזותיו ;[1996

מיטלפונקט, [הלל הנאהבים ;[1982 הבימה עוז, [עמוס אזור מקומ כמו נוספים ובמחזות ;[1990 [הבימה העשרים
.[1990 הבימה לרבר, [מוטי nfn* ;[1992 ת.וזיפה הורוביץ, [דני ויאיר ;[1991 ת.בארשבע

המדינה את מייסדות אירופיים המערב התרבות ממרכזי שעולות המשפחות  הציוני המוצא מיתוס נרקם אלה במחזות

משפחתי בסיפור המשפחה של חייה סיפור לדוגמה, כך לאירופה. רצוף אידיאולוגי קשר לקיים ממשיכות אך הציונית

הרעיון עם והשלמה התפכחות ברעיונות, מרידה לישראל, עלייה לאחר ממשך הנאצים, עליית עם בהיידלברג מתחיל

באצ"ל פעלו מוינה שעלו ואלמה, מרתה האחיות  בהמורדימ הדורות שלושת בני עוברים דומה השלמה הציוני.

לימצפן' ומצטרפת המחתרות אנשי ההורים בדור מורדת מרתה של בתה מיכאלה את לראות זוכות בהוריהן, ומרדו

המאבק עם ופיוס ההורים דור לבין מיכאלה בין פיוס משקפת ההצגה של הסוגרת התמונה השישים. שנות בסוף

הציוני.

מרוקאי מלד לדוגמה, כך מזרחי. לעבר מתייחסות פולקלור עלילות על המבוססות הצגות שלוש רק זאת, לעומת

.[1996 הבימה נבון, [יצחק ספרדי בוסתן ;[1982 לסין בית אלמגור, [דן הכרך ילדי ;[1980 הבימה [ג.בןשמחון,

שאינם ושירים, אנקדוטות רצף באמצעות 'אחרים'8 של קהילה של עברה את לשחזר אחת כל מנסות ההצגות שלושת

(Hobsbawm Sc Ranger 1993) המסורת של והמצאתה 5

עוסקת ספרדי בוסתן ואילו תימן ביהדות עוסקת הכרך ילד' במרוקו, בעיירה מתרחשת מרוקאי מלך עלילת s
בהיסטוריוגרפיה הובלטה הישן היישוב בני של 'אחדותם' ירושלמים). (ספרדיס הישן' ה'יישוב בני של בחייהם



אנקדוטות לצד ותפילות פולקלור שירי של כמבחר נבנה לדוגמה, ספרזי בוסתן כרונולוגית. מבחינה לזה זה מחוברים
שנעלמה. בשכונה ילדותו שנות את משחזר שהמספר תוך זאת כל ידועים, עם וסיפורי

'האחרים' דחיקת תוך בתיאטרון שמשורטט ^(1999 (אנדרסון המדומיינת' 'הקהילה של בעברה מדובר למעשה

במחזות המיוצר המזרחי העבר  הזו המדומיינת הלאומית ההיסטוריוגרפיה מן הישן') 'היישוב ואנשי (המזרחים

על למערכה מגייס בתיאטרון המדומיינת הקהילה של ייצורה זו. היסטוריוגרפיה של למעגלה מחוץ מצוי הפולקלור

הפרקטיקות את ,1977 שבת של הפוליטי המהפך שלאחר כשנים השבעים, שבות לאחר הלאומית הזהות

ההיסטוריוגרפיות.¥

ההיסטוריוגרפיה את שמשרטטת השפה שעלפיה היסוד הנחת על מתבססת ויישומן הללו הפרקטיקות בדיקת

שיקהילת בעוד מדעיים, ידע והיגדי היסטורית פרספקטיבה באמצעות בבבית המדומיינת הקהילה במחזות הלאומית

שלה הידע והיגדי היסטורית פרספקטיבה בהיעדר מאופיינת שפתה שכן זו, להיסטוריוגרפיה מחוץ מוצבת הפולקלורי

נבנית בסיסן שעל שהקטגוריות היא הטענה כאשר בהמשך, המחוות נבדקו וו הנחה פי על סיפוריים. הם
אופוזיציות שלוש הן הפולקלור' 'קהילת מודרת ובאמצעותן המדומיינת הקהילה במחזות הלאומית ההיסטוריוגרפיה

בינאריות.71

ההיסטוריוגרפיה את שמשרטטת השפה שעלפיה היסוד הנחת על מתבססת ויישומן הללו הפרקטיקות בדיקת

שיקהילת בעוד מדעיים, ידע והיגדי היסטורית פרספקטיבה באמצעות נבנית המדומיינת הקהילה במחזות הלאומית

שלה הידע והיגדי היסטורית פרספקטיבה בהיעדר מאופיינת שפתה שכן זו, להיסטוריוגרפיה מחוץ מוצבת הפולקלור'

נבנית בסיסן שעל שהקטגוריות היא הטענה כאשר בהמשך, המחזות נבדקו זו הנחה עלפי סיפוריים. הם

אופוזיציות שלוש הן הפולקלור' 'קהילת מודרת ובאמצעותן המדומיינת הקהילה במחזות הלאומית ההיסטוריוגרפיה

זה. פרק יפרט אותן בינאריות

הלאומית ההיסטוריוגרפיה את הלאומיתמדומיינת הקהילה מבנה שבאמצעותן הקטגוריות את אפרוש זה בפרק

וםיבתיות זמן הסדרי (א) בינאריןת: אופוזיציות עלפי ערוכות להיסטוריוגרפיה מחוץ נבנה הפולקלור בהן והדרכים

את שמגדיר אירוצנטרי מרחב (ב) בפולקלור; מעגליים זמן הסדרי לעומת המדומיינת בקהילה לינארייםמדעיים

הפולקלורית החברה את המגדיר קונקרטי' 'לא מרחב לעומת הלאומית הקהילה של הפתוחה' ליחברה השייכות

היגדים לעומת הלאומית הספרה על המשפיעים מדעייםפרפורמטיביים היגדים לוקאליזציהלאומיזציה; (ג) 'הסגורה';

העוסקת פרוסופוגרפיה לאומיזציהדהלאומיזציה: (ד) הלוקאלית; הספרה על המשפיעים מיפורייםפרפורמטיביים

האתנית נבדלותו וטשטוש 'האחר' של ייחודו העדר לעומת הסובייקט של ייחודו את מבליטה ובהיגדיהם אישים בחיי

'האחר'. של 'דהלאומיזציה' שיוצרים

הישראלי. בתיאטרון ויישומן הללו מהאופוזיציות אחת כל יסקרו להלן

הלאומיות של האפס "כנקודת חדש' ל'יישוב ישן מ'יישוב המעבר אח שהצגיה הציוניתהלאומיתהחילונית
מן לעקור ביקשה המודרנית שהלאומיות השליליות התכונות כל נתגלמו הישן ביישוב [ ] בארץישראל

רבניים, בלימודים אובססיבית התעסקות 9ילנסרופיה, על המבוסס טפילי קיום בגלות, תלות (בטלה, השורש
>שנהב,79,2003). הכללית)" בתרבות ידע חוסר

(Hobsbawm 8c Ranger 1993) המסורת של והמצאתה 5
המדומיינת הלאומית הקהילה את מייצג הדרמטי הסקסט שבה לאומית דרמה הם המדומיינת הקהילה מחזות w
לאומית "ספרות לאומית: ספרות אודות בדברו (2003) חבר חנן זאת שמסביר כפי מיוצר, הוא ולמענה שמתוכה

(שם,156). המדומיינת" הקהילה את מייצג הספרותי הסקסט שבה ספרות בדרךכלל היא
ותיאטרון''. היסטוריוגרפית "שפה ג' נםפון ראו *

103



לה ומחוצה היסטורית פרספקטיבה בתור וםיבתיות: זמן הסדרי .3.1.1

1) הם: שמה לנרטיב מחוץ הפולקלור ואת היסטוריוגרפי כנרטיב המדומיינת הקהילה מחזות את שמעצבים הגורמים

הקהילה במחזות כרונולוגית זמן מסגרת על שומרת ההיסטורית הפרספקטיבה  ושבירתו כרונולוגי זמן מזר (

של האידיאולוגי השיח אופני את המאפיינים המדעיים הידע היגדי (2) הפולקלור; ממחזות ונעדרת המדומיינת

של הסיפוריים ההיגדים לעומת אובייקטיבית, אמת המציג מדעי כטיעון בנויים המדומיינת הקהילה במחזות הסובייקט

לשון משחקי פתגמים מטאפורית, לשון מקצביות, על בנויים הם  היסטוריים ושפה זמן שוללי הפולקלור מחזות

כאשר פסיכולוגית, ממשות בעל היסטורי סובייקט מציגים המדומיינת הקהילה מחזות (3) סובייקטיבית; אמת ומציגים

משיחי גיבור מציגים לעומתם הפולקלור מחזות הממשי. ההיסטורי הממד של כינונו לחיזוק מתפקדים וההקשר הרקע

והמאגי. האהיסטורי לעבר והריאלייה ההיסטוריה מכלל הסיבתיים ההקשרים תפקודי את ומפקיעים

ושבירתו כרונולוגי זמן סדר .3.1.1.1

בהווה מתרחשת העלילה ברורה: כרונולוגית במסגרת מעוגנים זה במחקר שנבדקו המדומיינת הקהילה מחזות כל

לדוגמה, כך, אחריו. הבא את וזה קודמו את מסביר סיפור כל כאשר והלאומי, המשפחתי העבר סיפור את מספרת

כך כדי ותוך המשפחתיים, הסודות את לפענח מנסה משפחתיים יומנים שדרך הנכדה, בנעמי, משפחתי סי©*ר מתחיל

עלילת גם בארץ. השתקעותה ועד היידלברג את עזיבתה מרגע משפחתה בחיי השזורה הלאומית להיסטוריה מתוודעת
של בגליל לקרקע לעלייה שקדמו העבר אירועי את לשחזר מנסה הדמויות כשאחת בהווה מתחילה העשרים ליל

אמה, אהוב עם מיכאלה של פגישתה ברגע בהווה, מתחילה המורדימ עלילת מתחילה לאלה ובדומה המאה, תחילת

 המשפחתי הסיפור את מסביר הלאומי הסיפור העבר,כאשר מן אירוע אחר אירוע מתפענח ממנו שהחל רגע שאול.

תבנית באותה התשעים. שנות של להווה חזרה ועד ישראל, בכנסת החברות דרך באצ"ל, המחתרתית מהפעילות החל

בשרון הפסטוראלי בכפר שהתרקם המשפחתי, הסיפור את להבין הצעיר הבן מנסה שבה כפר ההצגה גם בנויה

השנייה. העולם מלחמת בתקופת

אינו הזמן מימד הזמנים. מסגרת את במכוון המטשטש אגדתי סגנון הוא הסגנון הפולקלור במחזות זאת לעומת

להדגיש חשוב שונות. בתקופות שחיו דמויות להפגיש אף ועשויים זמני על במימד הנטועים שיסודותיה לאגדה, חשוב

זו  בכרונולוגיה תלויות שאינן דרישות עלפי בה מאורגנות העובדות אך ההיסטורי, מהזמן מתעלמת אינה האגדה כי

מלד ההצגה של עלילתה האגדה.£ עיקר הם שהם והנסי, הפלאי אל הריאליה מן לחריגה רקע אלא משמשת אינה

משיחיותם. את ולהוכיח מהגגות לעוף הכפר בני של ניסיונותיהם סיפור את ומספרת במרוקו בכפר מתרחשת מרוקאי
של זהותו לגבי ניחושים של בגל שנסחפת לעיירה הפייטן מביא אותה המשיחית ההתעוררות עם מתחילה העלילה

בקהל הצופים עם ביחד העיירה בני כל של ניסיונם הוא ההצגה את הסוגרת בתמונה ונסגרת בקירבם, השוכן המשיח

הזמן את ליצור בכישלונה הכרונולוגי הזמן את ששוברת תמונה  התיאטרון אולם בתוך ולרקוד הגגות מעל לעוף

החזרה במיוחד חשובה העם בסי3ורי כי (1993) שנהראלרעי עליזה של הבחנתה את לציין ראוי זה בהקשר s
דומות בצורות ונשנה חוזר מסוים אירוע האמוציונאלי. הםסעו והעצמת מפתת אירועי עיבוי העלילתי במישור

אחד עלידי לכך ובסמוך עצמו המספר עלידי שונה, בלשון עצמו עניין אותו מסו9ר וכן פעמים וכמה כמה מאח
באופן פעם בכל היתומה ויקטוריה של סיפורה ענייו חוזר בו או3ן היא כזו דוגמה בסיפור. הפועלים הגיבורים

איפוא, מעבה, "החזרה, הסיפור; המשך את בעדו ומונעים אותו המהסים השכנים עלידי או המספר עלידי שונה
.(25 (שנהראלרעי, האמוציונלי" המטען את ומעצימה בו מכריעים רגעים מדגישה בסיפור, מפתח אירוע
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רבות פעמים נקטע ספרדי בבוסתן (הבוגר) המספר של סיפות הדמויות. של לפעולותיהן סיבתי מבנה ולספק הלינארי

בגרות. ועד מילדות המספר של חייו את לשחזר שמנסה הסיפורי הרצף את מקדמות שאינן שונות אנקדוטות עלידי

זמן של האגדתית למסגרת מרמזות שמילותיו המספר, בדברי ונסגרת נפתחת ספרדי 0יסתן הצגה לדוגמה, וכך,
שנים"; הרבה הרבה "לפני פרימורדיאלי:

הנה אותי מובילות שלי הרגליים בירושלים שאני פעם בגל אבל איך, יודע לא אני לכם, אגיל אני מה
אותה. לבקר חוזר אני פעם בכל אבל שנים) הרבה הרבה (לפני השכונה את עזבתי בירושלים. שלי לשכונה

* שלי,1). (הדגשה שנים. הרבה הרבה לפני נולדתי פה הזה. הבית את רואים אתם כאן הנה

קשר ללא הנישואין חיי מהות על המדברים הזוגות שני בה התמונה היא כרונולוגית זמן מסגרת לשבירת נוספת דוגמה

נשותיהם ושתי הבמה של ימין בצד גברים שבי הבמה, על זוגות שבי מתייצבים זו בתמונה המספר. של חייו לרצף

המבדחים הדיאלוגים בסוף חייהן, על מקוננות והנשים הנשים של בגנותן מדברים הגברים הבמה. של האחר בצידו

הזוג. בני משלימים

סיפוריים ידע והיגדי מדעיים ידע היגדי .3.1.1.2

עיקרון (2) היסקים; עם טיעון מבנה (1) המדומיינת: הקהילה במחזות המדעי הידע היגדי את מאפיינות תכונות ארבע

מטאהיסמוריה. (4) החברה; ממדעי כללי חוק (3) ההפרכה;

מאב 'פטריאכלית' בתובנה נמסר הזה הידע  סיפוריים ידע בהיגדי הפולקלור מחזות כאמור מאופיינים זאת לעומת

ומשלים. פתגמים בצורת לרוב מופרך, שאינו באופן לבן

ליוטאר. אומר המושא, בעניין אמת לומר המוען אמור  מדעי כשיח יובנה שסיפור כדי  היסקים ע0 נזיעון מבנה
סותר או נוגד היגד כל להפריך שני, ומצד אומר, שהוא למה הוכחות להביא אחד, מצד מסוגל, להיות אמור המוען

אף או לדיאלקטיקה שייך הראשון הכלל כפול. כלל על ההקפדה הוא זה לקושי המדעי הפתרון מושא. אותו שעניינו

השני הכלל משפטי. מוצג להוכחה, חומר וויכוח מסגרת לשמש שיכול מה הוא מושא הרטוריקה: של המשפטי לאגף

(ליוטאר,34). עקיבות בלתי או סותרות הוכחות של ריבוי לספק יכול אינו רפרנט אותו מטאפיסי: הוא

לבלתי יהפוך המדעי ההיגד אימות שותף. להיעשות כלומר,  מוען להיות בתורו שיכול לנמען זקוק המדעי ההיגד

(שם,35) ונגד בעד ויכוח סביבו יתקיים לא אם ליוטאר, אומר אפשרי,
את תובע המדעי שהידע לראות אפשר כי וטוען הסיפורי, הידע של הפרגמטיקה לבין זו פרגמטיקה בין משווה ליוטאר

ערך היא היגד של לקבילותו המידה אמת האתרים. של סילוקם ואת הדבוטציה משחק אחד, לשון משתק של בידודו

להשמיע שמסוגל מי הוא ומדען למושא, בנוגע אמיתי היגד להשמיע שמסוגל מי הוא מלומד זה, במובן שלו. האמת

למומחים. שנגישים למושאים בנוגע להפרכה או לאימות הניתנים היגדים

מדליק מופיע היה ערב "בכל הפנס: הדלקת של הפלא על מושון מספר הכנסת' בבית אבא 'סיפור בתמונה *
בתוך אותי שמו "כשנולדתי פלאי: לידה סי3ור הוא מושון של לידתו סיפור .(11) העירייה מין הפנסים

סיפור .(4) גפן" בצמר אותו וריפרו מערבים אבא שקנה '0חארה' ביצים. בשביל ארגז היה זה אינקובטור.
יתומים גירוש לסיפורי אלתה יוצר משם גירושה וסיפח המספר של לביתו והגעתה ויקטוריה של יתמותה

ליער שלגיה של לגירושה ברורה אלחיה קיימת לער. החורגת אטם עלידי שמגורשים וגרטל' 'המל כמו באגדות
מושון, של אחותו מטילדה, גם כך שלגיה, של לגירושיה שגורסת החורגת האם של הקנאה כמו הרב יופייה בשל
פעם איך זוכר אני "ויקטוריה! מספר: מושון מאז. ומסתבכים הולכים שחייה היפה ויקטוריה של לגירושיה גורמת

ואחי אני יתומה. היא כי עליה שנשגיח אמרה אםא אצלנו. ללוז ויקטוריה אח ההורים הביאו הסוכות בחג
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במחזות רבים דיאלוגים 'בגלל'^ ('לכן', היסק. בסימני השימוש הוא הטיעין ממאפייני אחד  היסקים עם טיעון מבנה
הקצין ווילאמס, בין בהנלורדימ מתנהל כוה אופייני דיאלוג כאלה. טיעונים של בצורה בנויים המרואיינות הקהילות

פוליטיותהיםטוריות: עמדות לזה זה להסביר מנסים שניהם המחתרת, איש שאול, לבין האנגלי,

אלה הם ש']. ['בגלל לגרמנים להציק תעברו ['לכן1]. העיניים את לכם מעוורת לאימפריה השנאה וליאמם:
אנחנו. לא אתכם, שהשמידו

אותנו דחפתם בעצם ולכן לכאן הכניסה את לנו חסמתם אתם אבל לכבשנים, אותנו דחפו הגרמנים שאול:
שלי,62) (הדגשה המלוכלכת העבודה את בשבילכם עשה תמיד, כמו מישהו, לרכבות.

לטיעון) דוגמא עוד (להביא

לדוגמה, מנחה זה עיקרון אחר. טיעון עלידי מופרך אחד טיעון שבהם להיגדים מתייחס זד. עיקרון  ההפיכה עיקרון
טיעוניהן את שונות דמויות מעלות בשניהם .v\neana ו0י©יר ד.נ8*1"לי0 מזי"א של מחזותיה בשני מהדיאלוגים כמה

לאורך ואם וישיר, רצוף דיאלוג במסגרת אם אותו, מפריכה אחרת ודמות  טיעון מעלה אחת דמות כאשר הסותרים,

ההפרכה בעיקרון לשימוש אופיינית דוגמה הוא בה&ררדימ, יואל, אביה לבין הצעירה מיכאלה בין הדיאלוג העלילה.

רצוף: דיאלוג בתוך

הצעירה: מיכאלה

אז התגשם החלום בשבילכם כי שלכם. הדפוקה החרותניקיות בתוך נעולים אתם כי לשמוע מוכנים לא ואתם
אחר? מישהו של ארץ על חולמים אתם בכלל זכות באיזה (צורחת) אחרים של גופות על שזה לכם אכפת לא
העם ימים שבשישה אותי מגעיל שוה אמרתי אני הכותל, עם שמתנשקים הרבנים של התמונות כשהיו [...]

פרימיטיבי. לעדר הפך הזה
טוב]. לא וזה  לסמלים משועבדת ישראל טענה: ]

יואל:
נתפסת את מושג. לך אין דבר שום על כאן, הסכסוך של הרקע על מושג לך אין [...]

שלהם. המשמעות את לבדוק במקום לסמלים
משמעותם]. את לבדוק וצריך לסמלים גם מקום יש מסוימים במקרים [טענה:

חילונית! אני אותי, דוחה וזה ופרימיטיביים, פשיסטים סמלים זה מיכאלה:
פשיסטיים/פרמיטיביים/דתיים], לסמלים מהשתעבדות להימנע צריך חילוני טענה: ]

חילוניים. סמלים עדיין לנו אין לעשות. מה אבל חילוני. אני גם יואל:
חילוניים]. לא בסמלים להשתמש מותר חילוניים סמלים קיימים לא שעדיין כיוון [טענה:

למוט. שמחובר סמרטוט החתיכת את לבם יש מיכאלה:
הדגל].  חילוני סמל יש [טענה:

ל.. לו מותר תעשייתית בשיטה ואתו שהשמידו עם [...] ומפוכח. נאור יותר הרבה למשהו סמל זה יואל:
השואה]. חווית למשל, חילוני, בסמל לשימוש מיוחדים צידוקים קיימים [טענה:

(24) השואה את תוקע אתה לי לענות מה לך שאין פעם כל עכשיו. השואה את לי תתקע אל מיכאלה:
מדי מכלילה שהיא בגלל תקפה לא הטענה [טענה.

כמו מחתרת, אירגוני של והיפאנטיות' השנאה לסוגיית הנוגעת זו היא המחזה, לאורך המתנהלת להפרכה דוגמה

השלושה (בהגגורץיימ). הצגה באותה אלמה ואחותה יואל, בעלה מרתה, שבין בדיאלוגים המועלת והלח"י האצ"ל

מה יורע לא אני בה. קינאה מטילדה אחותי אבל עין. ממנה לגרוע יכולנו ולא הראשון מהרגע בה התאהבנו
.(41) שלה" לסבתא ויקטוריה אח להחזיר ההודים החליטו בבוק! למחרת אבל לאבא מטילדה סי9רה

מ51יעים אלה ביטויים 'בגלל', ש' 'מפני 'לכך, כגון בביטויים תדיר משתמשים היסטוריונים כי מדגיש וינריב A

המוסבר, האירוע הוא 'לכן' המילה אחרי המאוזכר או המתואר האירוע הסבר. של בהקשרים כלל בדרך
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לוויליאמס מרתה בארץישראל. הציונית ההתיישבות עצם ועל המחתרת התנהלות דרך לגבי שונות דעות מביעים

ואלמה): מרתה שובות אותו האנגלי (ולקצין

שהמצפון אשליות לנו ואין [...] בארצו. חופשי להיות אדם. כל של היסודית הוכות את מבקשים רק אנחנו
םיכוי לנו אין שלכם המולדת האנטישמיות את רק החופש. את לנו ישיג הדיפלומטי המשחק או לאומי הבין

(65) לנצח.
אנטישמיות חדורי האנגלים אתם בארצנו, חופשיים להיות יסודית: זכות מבקשים לח"י אנשי אנחנו [טענה;

בדרכנו]. עומדים לנצחה, אפשר שאי מולדת\

למרתה: יואל

הרעיון [...] העולם בהשקפת [...] הלוז"י של הערכים סולם בראש עומדת לא שהאנושיות באמר בואי
הצלת לאנגלים. השנאה מתוך בא הרעיון [..] אנושי. לא הוא הנאצים עם הסכם של כביכול הפרגמטי

(84) הבונוס רק הייתה יהודים
להיות (בלי הנעצים עם להסדר מוכנות היו אפילו והן כל>ך, אנושיות היו לא המחתרות גם [טענה:

האנגלים)] כמו 'אנטישמים'

כי יואל, בפני מרתה אחותה מביעה אותו הציוני הרעיון את מאתגרת היא ההפרכה, עיקרון עלפי פועלת אלמה

ליהודים: רק נועדה הארץישראלית הטריטוריה
רק תהיה הזאת האדמה שהחתיכת צריכה אני למה איסט? במידל נשגב כך כל מה אנגלית, בקולוניה רע מה

3.(84) קבע? מי זה? בשביל למות אבל זה. את לרצות ומילא ילדים? גן זה מה שלי! שלי שלי

אידיאי בטיעון הפסיכולוגיה מתחום כללי חוק על להצביע אפשר לדוגמה, כך  במחזות החברה ממלעי כללי חרק

לאלמה: הבריטי הקצין ויליאמם, של בדבריו היסטורי

איזה על תראי [..] בגויים נקם תאוות רק מסתירה העצמאות תאוות כל שלכם. הגדול התסביך זה אז
של נפש לכם יש [...] לכם יעזור לא אבל כוכבא. בר מצדה. שמשון, מתחנכים, אתם מעוותים מיתוסים

גזע מכל יותר מפניה חושש שלכם שהגזע בדרך אתכם להעניש צריך ולכן חנוונים, של כישרון אבל מורדים
.(65) שלכם. הארנקים על במכות אחר:

את לפצות דרכים או נקם תאוות מפתח תסביך, לו שיש מי כל הינו. הפסיכולוגיה מתחום הכללי [החוק

שכזאת)]. סוטה בהתנהגות שיתמכו ומיתוס אתוס לעצמו ליצור יכול אף (הוא חולשתו. על עצמו

שמקורה 'אמת' על מסתמך המשל הפסיכולוגיה, מתחום כללי בחוק משתמש מזי"א של במחזותיה שההיגד בעוד

מעשיתעממית. חכמה על  לבנו מאב שנמסרה בסמכות

עמו שמתייעצת לאישה עמרם חכם שמביא המשל הוא ביניהם הבולט משלים, כמה מסופרים מפרדי בוסתן בהצגה

מלמעלה עצמי את ונזרוק דוד למגדל נעלה ואני יותר! יכולה לא אני [..] " מאיימת היא השתדכות, לבעיית בקשר

עמרם: חכם לה עונה (בוכה). נמות ואני נמות, ואני למטה

פרנסה, מצא לא ילדים. והרבה מאוד, עני אחד, היה במרוקו, אצלנו הסיפור. את טוב תשמעי סיפור, תשמעי
שאני לפני העני: אמר זהב. תפח מצא למעלה כשהגיע להר, ועלה עלה למטה. מההר עצמו שיזרוק אמר
איש איזה למטה ראה מלמעלה פתאום [...] למטה. זרק הקליפות את ואכל קילף זהב. תפוח אוכל אמות,

כלל בדרך מובנים 'לכן' כמו ביטויים המסבירות. העובדות הו לפניה המאוזכרות או המתוארות והעובדות
בטיעון.(שם,87). נודובר כי המציינים כביטויים היסק, כסימני

אישיים סיפורים אר משפחה, של ביוגרפיה מסופרת המדומיינת הקהילה במחזות  וריאליזם אידיאולוגיה s
למרות הלאומי. הסיפור של כקישוט נראים הם כי ש האידיאולוגייםלאונדים הסיפורים בתוך נטמעים אלה
'פלשבק' באמצעות והווה, עבר שונים: זמני!! פני על מתפרסים הםודדים משפוותי; סיפור מזי"א של שמחזותיה
לעצמם ויוצרים הלב תשומת אח שםושכיס ואלה ריאליסטים בדיאלוגים ממוקדת האידיאולוגיה הרי קולנועי,

ריאליסטיים דיאלוגים באמצעות מתגבשת הליברלית ההגמוניה של האידיאולוגיה אובייקטיבית. אמת של מב1ח
לחשוף דרך הוא ריאליזם כי לוקאץ' אומר אידיאולוגיה לבין 1י?*ליזס בין הזה הקשר על שונות. דמויות בין

(שם,117). הידע" של קולו היה כאילו עצמו מציג הריאליסטי הטקסט :(Halsett,ll7) אידיאולוגיה
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יותר ממני, מסכנים יותר אנשים יש ככה, אם העני: אמר אותן. ואוכל הקליפות, את ואוסף שבא אחד קטן
מבינה? ההר. מן וירד ממני עניים

גורלם את קובעים אנשים האם ההיסטוריוסופיה. בשאלה דנים משפחתי כסישד ורוברט רות  מטאהיסטוריד.
מסכנות בובות הכל בסך "אבחנו לרוברט: אומרת רות מראש. כתוב בנרטיב ניצבים רק הם או ההיסטוריה מהלך ואת

הימ על בריבה .(64) שלו" בגורלו לשלוט יכול אדם שבן מאמין "אני לה. עונה רוברט "[...] הגורל עלידי שמונעות

בתוך שם לו שהייתה הבנה מן איזו להם לספר שיובל חשב כי הוינאים זזבריו את לבקר כדי לפנסיון הגיע כי דוד אומר
הטבע לא לו:"[...] עונה הסוציאליסט דוד לשינוי", ניתן לא האדם טבע אומר;"[...] הסופר מרטין בדכאו. הגיהנום

.(85) לפלשתינה" נוסע אני ההיסטוריה, אלא שאנחנו למה היהוזים אותנו עשד,
* *

שאינו באופן לבן מאב 'פטריאכלית' כתובה נמסר זה ידע סיפוריים. ידע מהעדי מורכבים זאת לעומת הפולקלור מחוות

ומשלים. פתגמים בצורת לרוב מופרך,
בניגוד  מפריך שאינו לבנו, מאב שנאמרים בדברים ההשכל1 'מוסר או הידע, נמסר ספריי בבוסתן לדוגמה, וכך

שנעה אחר, מסוג ידע שושלת לה מועברת כך להפך, אלא האב דברי את  המדעי הידע היגדי של ההפרכה לעיקורן

המדעי. לידע מחוץ

מילדיו האב מבקש שבה ספרדי בסיסתן והבנים" "אבא ו' התמונה מתוך להביא אפשר כזו לתופעה בולטת דוגמה
לדבריו: להקשיב

אל  תרצו לא תעשו,  תרצו תשמעו. אתם דיבורים כמה לכם אגיד אני [...] הנה בואו שלושתכם אתם
עליכם. להכביד רוצה לא אני [..] סבלנות לי הייתה לא מדבר, היה הזקן כשאבי תשמעו! אבל תעשו,

מכולם. יותר מכביד והאום מכביד הזהב מכבידה, העופרת
דבר. אין אבא בסדר, אבא. מכביד לא אתה הבנים:

בעפר נוגע כשאני עלי. תביטו ואם! אב מכיבוד בעולם חשוב דבר שאץ לדעת צריכים אתם כל קודם אבא:
עסוקים? אתם [...] ומסודרת נקיה כמה שלכם, אמא למשל [...] לי עזר תמיד אלוהים לזהב, נהפך הוא

.(15) [...] תלכו. תלכו, ללכת? צריכים

פטרנליסטית דמות או אב הסמכותית, מהדמות לרוב נמסרים והידע המוסר סיפוריפולקלורי ידע בהיגד כן, על יתר

האמת. את מייצגת הפטרנליסטית והדמות מאוזר להפרכה או לעירןיור ביתבת איבה ומהימנותו הידע סמכות  אחרת

לשון משחקי פתגמים. מטאפורית. פקצביות,לשון סיפוריים: היגדים של נוספות תכונות .3.1.1.3

בסגנון לשון משחקי אסוציאטיבית) מטאפורית (לשון פתגמים מקצביות, שזורים: הפולקלור של העלילות לתוך

השיח לדרישות בניגוד עומדים אלה היגדים אבל  היומיום בחיי שונים אירועים להסביר נועדו אלה כל  'נונסנם'

את מטשטשת ליוטאר, שמפרשה כפי לדוגמה, המקצביות ללשון: לחדור אלה למאפיינים לתת שלא שדורש המדעי

יש, ולמקצבה הסיפורית היצירה של התנודתיתמוסיקלית לתכונה לדומיננטי. שהופך המקצב חשבון' 'על הנאמר תוכן

מסייעים ליוטאר לזעת אלה, מאפיינים (שם,32). הנשייה לתהום המידע את לשלוח היכולת את ליוטאר, לטענת
הסיפורי. ההיגד להבניית
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שיר (לאחר (המספר) מושון מספר הרבות האבקדוםות בין ספרדי. בבוסתן בולטת תכונה היא המקצביות

אותו. היכו ילדים שבי כי לאביו לםפר הלך כי הערש)

כל מתאספים היו ערב בכל [...] מלשין. שאני אמר לשבוע, אתי ילברו שלא פקודה הוציא השכונה מלך
אמך. את מכרתי עראק/ כוס אותך/בעד נמכור מסריח/במיל דרינגה במקהלה, לי ושרים השכונה של הילדים

טו או  וונדו טי מאלץ פידאנדו/אות דרינגה מקהלה:
ושוב). שוב הפוטון את שר (ילד ראקי. די ואןו און פור ונדי/ לה מארה

נראה נוספת בולטת דוגמה למשני. שהופך המידע את משכיחה קליט בריתמוס משפטים אותם על הקצובה החזרה

נכנסים זוגן בני וליאון סלמון ובדים. תפירה מכשירי ובידיהן נכנסות, השכונה תושבות ומרקאדה, לונה יי: בתמונה

מרקאדה הבמה. על נפרדים מקומות בשני נפרדים דיאלוגים שני נוצרים במקביל בידיהם. ששבש משחק עם הם אף

לאון: עם וסלמון לונה עם משוחחת

סיר לכל תתחתני, את גם תדאגי, אל מרקאדיקה. מרקאדיקה, לי: אומרת היתד. השלום, עליה אמי מרקאדה:
הראש. על לי נפל מכסה איזה שלי, הסלמון עם התחתנתי והנה שלו. המכסה יש

מי הזהר! בני, סלמון לי: אומר היה השלום עליו אבי נפלתי. אני סיר איזה לתוך אמאן. אמאן אי סלמון:
שלי,23)¥ (הדגשה [...] בייסורים? חי  באהבה שמתחתן

מתחומי אסוציאטיביות חוויות מעוררים גם הם היסטורית, עדות מספקים שאינם רק לא ספרדי בבוסתן הפתגמים
הבית מתחום והלקוחים הסיפוריקהילתישכונתי', בשיח הנטועים בפתגמים השזורה ההצגה ועכשיו. הכאן היומיום,

מסביר שאינו פתגם באמצעות נעשה חתונה ביטול כמו אירוע להסביר שבא הסיבתי הקישור לדוגמה, וכך, וסביבתו

אבל לתפור קל שק כמו הרע, לשון זה "בכה מאגימיתולוגי: בעולם אחר תוקף איזו לו קובע אבל הביטול את ישירות

לעשות? מה התקלקלה, החתונה  מטילזה אחותי של rwnnn q&j n"non "בן אומר: המספר מושון לקרוע". קשה

בהקשר שוב נוספת, ודוגמה .(45) "[...] לקרוע קשה אבל לתפור קל שק. כמו הרע, לשון זה בכה עוונות! כפרת
גם תדאגי, אל מרקאדיקה, מרקאדיקה, לי: אומרת היתה השלום, עליה אמי " וימרקאדה: בתמונה אומרת לנישואין

שלי, (הדגשה הראש." על לי נפל מכסה איזה שלי, הסלמון עם התחתנתי והם; שלו. המכסה יש סיר לכל תתחתני, את

*(23

"נונםנס": שירי בנוסח בשאלות אימו את מטריד כשהוא הלוגי הסדר את מושת השובב הילד שובר אכן, וכך,

בבימה) של גיגית צם בכנסת (אמא
שעועית? עם אורז מבשלת תמיד את כביסה כשיש מדוע [..] אמא: מושון:

מושיניקו קל יותר זה כי אמא.
הכביסה? ביום שעועית עם אורז מבשלות האמהות כל מושון:

כולן. כן, אמא:

בשירי תכוף הוא (1992) אוכמני שטלפי ר13ן, זהו מסףיםות. מילים על קצובה חזרה טלידי נוצרת מקצביות ¥
רק הוא לעתים החוזרת. המוזיקאלית הפראזה מן החוזר. הריקודי המקצב מן הטם, בשירי לידתו ולטענתו, עם,
קצב את המטעימה הרועים) (בשירי *הו!חוו* או פולניים) סם {בשירי דאנה דא1ה כ''אוי אקספרסיבית קריאה
רפרנים משולבים הזוג בני שני שביו בדיאלוגים ס9רדי, בבוסתן תכופות. התחרו! מלים קבוצת ולעתים השיר
שזורים וביניהם לונה", לונה יה 'אך בה? יש מה אגיד? אני "0ה אש** אטאו 'אי מרקאדיקה' ''מדקאזיקה כמו

הםיוחד. הריתמוס את שיוצרת שזירה ופתגמים, דימויים
את המוזייבים בפתגמים הםשתםשים סיפוריים, ידס היגדי באמצגמת דמויות אודות טל שמועבר הידע 9

תתולה בה? יש מה לונה? טלי הצפצ'ולה על אגיד אני וםה אונת: סלמון ההיגד. טמקבל האליטרלית הפרשנות
ומלחשת, צי3...צי3..מחייכת אישתי? [..]  לו: עונה ליאון [...ך אזז7; נדול מרה ביס ישנים! בגדים צרור מחומה.

ביום צוננים מים במו איר, מדברת. אשתך איך תשמע אבל חוד. לבל נכנסת מחט במו בימד, Pm unr נתש במו
שלי). הדגשה ,24)" אדומה שושנה כמו  "אשתד מתקן: סלומון הלב את מרחיבה חמסין,
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שהתרנגולת אתמול ידעת איך [..] אמא! נכון? שעועית, עם אורז שלה החיים בל אוכלת הכובסת אז מושון:

ביצה? תטיל שלבו

אותה. ומיששתי אצבע שמתי אמא:
ביצה? להטיל התרנגולת יכולה בוקר כל מה, אז מושון:

שובחת לפעמים כן, לפעמים אמא:
המשיח? יבוא מתי [...] אמא מושון: י

ביום שעועית עם אורז מבשלות האמהות בל " שואל הוא באשר לאימו מושון בין בדיאלוג מתקיים דומה משחק

שעועית". עם אורז שלה החיים כל אוכלת הכובסת "אז מכך: מסיק והוא בחיוב, עובה אינוו הכביסה?"

השינוי כי טוען מעניינת באבחנה (תשס"א) ווים ח. הפתגם. כאמור הוא הסיפורי הידע להיגד נוסף אופייני הבט
טוען איבו ריס פיגורטיבי. אם כי ליטרלי, באופן לא השיחה לנושא המתקשר לבימוי והמעבר השיחה בנושא הפתאומי

במשמעות דבריו פירוש את פוסלת בפתגם שמדובר הידיעה עצם כי היא, טענתו מטבעו, מטפורי הוא פתגם כל כי

מהיגד ניטלת בכך גם והנה השיח. חלקי לשאר הקונקרטי הביטוי בין מטפוריים יחסים של הבנה ומחייבת ליטרלית

המקצביות. ממנו זאת שנוטלת כשם היסטורית, 'עדות' לספק האפשרות הסיפורי הידע

הידע היגד של הלוגי ההיקש את ששובר ה'נונסנס', בסגנון כאמור הוא הפולקלור למחזות נוסף אופייני אלמנט

מחזות של לאופיים התאמתו את המחזקת הנובסבס, ליצירת עיקריות תבונות מציינת (1985) ברוך מירי המדעי.

: הפולקלור

חדשה יצירה לכלל אותם ומביא common sense ב מהקשרם לביטויים מלים המפקיע משחק יצירת זוהי א.

היא שאותו הדבר לבין הדימוי או המלה שבין הקשר בביתו?/ הוא העילאי "המשחק משלה. פנימי היגיון בעלת

(שם,32). להביע" אמורה

במושגים בעיקר מטפל הוא מופשטים. במושגים משימוש הנובםנס מחבר נמנע האובייקטים בבחירת ב.

תיגר קריאת יש למבוגרים הנונסנס בשירת המקובלת. הלוגיקה ומן הניסיון מן מנתק היא אלה את ואף מוחשיים,
(98 (ברוך, ושחוקות. שגורות שנעשו וקונבנציות נורמות ועל האנושי ההיגיון על

המשיחיות  היא ההיסטורית לפרספקטיבה מחוץ עלילתם את הפולקלור מחזות מציבים שבאמצעותם הכלים אחד

הלאומית. לקהילה מהוץ הפולקלור קהילת את ממציאים המחזות היומיומי. החיים מהחי כהלק

ומחוץ ההיסטורית לפרספקטיבה מחוץ עלילתם את הפולקלור קהילת מחזות מציבים שבאמצעותם הכלים אחד

באופן ההיסטורית תודעתו את מגדיר הציוני הסובייקט היומיומי. החיים מהווי כחלק המשיחיות היא הלאומית לקהילה

שלה. הלאומיתרשמית ההיסטוריוגרפיה ואת המדומיינת הקהילה את מכתז הציוניפרומתאי הגיבור רצוף.

ומרידה זהות מורדי. 'אני' ומוגדר, מזוהה 'אני' צל האינדבידואליזם, עקהובות 3ל בשמירה מתאפיינת זו היסטוריוגרפיה

מראש. אותה ומניות היסטורית תודעה על שמושתתות

שמטבע משיחית פעילות (1) הבאות: הפרקםיקות דרך מתרחשת הלאומית מהקהילה הפולקלור קהילת התנתקות

הסובייקט של לתשלילו הופך וכך הזמן את שנוטש הפע"זזי ד&יםטיקון התא"נות (2) ההיסטורי; הזמן כבגד יוצאת
הא המאגי לתחום ועובר הממשית מהמציאות מופקע הקול ושל החפצים של האראלי תיפקודם (3) ההיסטורי;

היםטורי.
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שליללת הוא העיקרי ומאפיינו מרוקאי בגללך בולטת ההיסטורית לפרספקטיבה מחוץ שנתון זמן המעגלי, הגלותי יזמן

במרוקו, עיירה בני של משיחיים בחלומות עוסקת ההצגה כנגדה. ופעולתן ההיסטוריה, את המשחית והפעילות האמונה

המאכלסים המיסטיקונים של עצמי ביטול לרבות שונים, אקסטטיים ומצבים מאגיות פעילויות כוללת להגשתם שהדרך

היסטורית. פרספקטיבית במסגרת ממוקמת אינה העלילה  ברור אינו ההתרחבות זמן הזאת. העיירה את

מעידות העולם, של סופית בהתחדשות התומכות המשיחיות האמונות :(2000) אליאדה אומר המשיחית האמונה על

את נושא הוא לבטלה, או מההיסטוריה להתעלם יכול אינו כבר המשיחי שהסובייקט כיון היסטורית. אנטי גישה על

הזמן, ושל ההיסטוריים האירועים של איההפיכות על הפיצוי מסויים. ברגע לחלוטין תחדל שהיא בתקווה ההיסטוריה

מאשר יותר המשיחי הרוחני בתחום כנחושה מצטיירת להיסטוריה הזמן.ההתנגדות בתוך ההיסטוריה של בהגבלה הוא

והחזרות: הארכיטיפים של המסורתי בתחום

הבריאה על מחזורית חזרה עלידי אותה מבטלים או ממנה מתעלמים היו אם נדחית, ההיסטוריה כאן אם
לה שנודעת כיון ההיסטוריה עם להשלים יש המשיחית שבתפיסה הרי בזמן, שלה המחזורית וההתחדשות

אחד. בהיר יום תיפסק היא כי שידוע משום ורק רך אלא איתה להשלים ניתן לא אבל אסכטולוגית, חשיבות
לתפיסות בדומה היסטורית, אנטי גישה על מעיד הוא גם מוחלט באורך להיסטוריה קץ לשים הרצון [...]

(שם,98). האחרות המסורתיות

מהתודעה 'מתפרק' הוא אקסטטים. בצעדים האינדבידואליים ואישיותו מתודעתו מתאיין המשיחי, הגיבור המיסטיקון

התבודדות דרך או אקסטטית פעילות דרך נעשית היאני' עזיבת אותה. וזונח אישיותו את מפרק מתאיין,  ההיסטורית
ההיסטורית. לדיאכרוניות מחוץ מעגלי בזמן אותו ומציבה ומעתיד, מעבר אותו שמתנתקת

היסוד את מקדשים בהצגה הפולחנים הבמה. על מובהק לביטוי מרוקאי במלך באה בטבע לשליטה השואפת המאגיה

9 התפילה. של הקולימאגי

מלך בהצגה המערכות שלוש והתאיינות אסקטזה מצבי משקפים בהצגה שונים מצבים גם אלא התפילה רק לא אך

יהונתן של משיחיותו גילויי בהקשר אם שלם, ציבור של או שונות דמויות של אקסטטיים מצבים רצופות מרוקאי

כולם את סוחפת ההצגה בסוף לעוף. וניסיונן משיחיותן על האחרות הדמויות הצהרת של בהקשר ואם הפייטן,

לפני עוד אקסטטי, למצב כך ונכנס הגומברי על מנגן הפייטן יהונתן הגאולה. את ולקרב לעוף בניסיונם אקסטזה

והוריו יהונתן רחוקה. גומברי מנגינת בבירור נשמעת הראשונה בתמונה הראשונה: במערכה כמשיח התגלותו

"הוא ממשיך, יונתן נגינתו. את מעתיק או משלים והנעלם הרחוק והכלי הגומברי על אצבע מעביר יהונתן מקשיבים.

(שם). הנעלם" למנגן תשובה צלילי ולפרוט לשיר ממשיך הקולות. בידי שבוי בטרנס. כמו

פרסיאדה בראשות הקהל הראשונה, במערכה יונתן. של משיחיותו גילוי רגע היא סוחף אקסטטי למצב נוספת דוגמה

הקהל  משיחיותו את להוכיח כדי שירחף מבנו מבקש האב כמשיח. עליו מכריז דודציון, ואביו יהונתן של אהובתו

במחזה: מתואר וכך הרחיפה'. לישיר הופכות והקריאות לבקשה מצטרף

לסירוגין. ושוקע הראשים מעל צף ההמונים בהתלהבות נישא זה אך ולנשק, לנגוע יונתן על עט הרב הקהל
וצלילי בערבוביה משמשים ואהבה גאולה פיוטי בו ופולחני, אירוטי אורגאסטי, לריקוד הופכת ההתלהבות
יש הגשמית. התפשטות של עליונה לרמה מגיעים תשים גברים בה הנבואית הסערה את מלבים הגומברי
היונים עפה, הכביסה שותף: הגג גם באויר. מתרוממים או הקרקע, על מתפתלים יש בגדיהם, פושטים

תורת של המרכזית המגמה כי טוען השתיים בגילגוליה היהודית המיסטיקה את שסקר (2000) אידל מטה *
עונת טבמרכזה שלה, יותר פשוטה לת3יסה הת9ילה טל המנטלי ההיבנז מן המעבר היא החסידית הת3ילה

כמו האידיאלית, התפילה של יותר הרוחניות הדרישות את גם אמנם ששימרו החסידים, הצדיקים הקולי. היסוד
בתהליך. חשוב יצירתי מרכיב בו וראו n<9nn >m nrrin 19nn81umrjm JfmJKSim imHBBneri ?£*ר
>שם,306). הגאים או צלילים מפיקה בהיותה הת9ילה טל תהילתה טיקר את הרואה לת3י0ה הצדיקים חזרו בכך
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יונים שופר. תקיעות נופל. כוכב אורות. שולחת הלבנה [..] בריקוד. מרחפים ההורים זוג גם פורחות.
( ) מואזין תפילת מוואל. סלסולי בטן. ריקודי פורחות.

ר' ב'. במערכה למצב נכנסות אלה דמויות לעוף, ומנסות במשיחיות בהצגה עצמן על כאמור, מכריזות, שונות דמויות

הולכות השיר עם בבד ובד הגנוז", "אור המנגינה את מזמזם בעצמו שקוע ישועה ר' הגג, על נמצאים ירוחם ור' ישועה

המוסיקה אך לשיר, חדל ישועה ר' חברו, עם אחד בקצב כנפיים תנועות להחוות מתחיל ירוחם ר' ומתרוממות. 'כנפיו'

( ושרים(57 מרוצים בכנפיהם ומכנפים מטפסים מפייטים, השניים כנפיה. על 'ממריא' והוא ממשיכה
ידו זה אוחזים השלושה אותנו". ישא שביניכם המשיח ידים. לי "תנו ולבעלה יונתן לבנה רינה מציעה הסיום בתמונת

פרםיאדה, בידיהם. עששיותיהם עם הכיוונים מכל זורמים אנשים לעוף. מתכוננים המעקה, על מתוחים עומדים זה, של

עולה, והיא ידו את לה מושיט יונתן ליונתן. יד מושיטה פריחתה, לפני רגע השלישייה, אל מזנקת מנתרת, מרחפת, כמו

ומימון לזד. זה ידים מושטים כולם לצידה. ומטפס לביתו יד מושיט שהחליט, כמי ולבסוף מסביב, באנשיו מבט זורקת

בעקבותיו. המזדרזים לרבים ידו מושיט הוא שאף למימון, יד מושיט מכלוף אותנו". ישא שבינינו "המשיח אומר

אוחזים שכולם לאחר כחולמים. קוראים ושהם לזה זה ידיים ומושיטים אנשים עולים זוגות וזוגות קבוצות קבוצות

לזה, nt יד מושיטים הם הגב, על וצרורותיהם בפיהם גאולה וכששירת עששיותיהם אה אט אט האנשים מניחים ידיים,
הגג שעל ההמון הגנוז'. 'אור את שרים וכולם ידיים לזה זה מושיטים הגג, אל אנשים לזרום ממשיכים הפתחים מכל

חסדך *זכר שרים והם השרשרת כל את מניעה אחת תנועה לעוף. מתכוננים רגליהם, על עומדים בתיאטרון שנמצא וזה

"(101) ישראל'

של האובייקטים הארכאי', 'האדם לגבי בי הסביר (2000) מ.אליאדה מאגי. ערך יש בהצגה ולאותיות לחפצים גם

נעשים פעולה או חפץ עצמם. משל עצמי מהותי ערך חסרים כשלעצמם, האנושיים למעשים בדומה החיצוני, העולם

אחר:: במובן וממשיים אחד במובן ערך, בעלי

 קדושה נעשית רבות מבין אחת אבן מהם. נשגבת שהיא 3מציא1?ת /matstTt ftn משתתפים וקם 1£ק8יל
ספוגה שצורתה משום או מאנה מכילה שהיא או ודירופניה מהווה שהיא משח!  ישות רוויה שכך וכיון

(שם,76). מיתי למעשה גלעד נחשבת שהיא משום או מסוימת סימבוליות

לקול ומאפשר השמיים את המבקיע השופר תפקיד את ממלאים הם  בהצגה רב מאגי ערך יש נ^סיקליים לכלים גם
מילות את להעצים כדי תופים בקולות המשתתפים משתמשים יהונתן של דמו התרת בטקס אליהם. לחזור האנושי
דמויות ל קבוצה בראש העליון הגג מעל אורב נראה לילה דורס כ>^ן "הקבוץ, יונתן: את לקלל שנועדו המאגיה

בתוך. ידין/הכה ידיו יורה. ייורה דם: התרת בטקס כמו ולוחשים מתופפים ואנשיו כשהוא שחורים, ברדסים עטופות

.(63) בתוך'" הכה

המשיח, הוא מי לכאורה המסמנות שנאספות, נוצות הן המאגי הטקס של כזרזים המשמשים המקודשים החפצים אחד

כי תמונה א במערכה הולדתו. בעיר אביו עם הזמר שיצר אלה דוגמת אלה דוגת לתעופה, כנפיים ליצירת משמשות או

דוד רבי הפייטן של בנו פאס בקרבת בוואזאן נולדתי המשיח, "אני יונתן של לאמו ואומר אחרת מעיר הזמר מגיע

עפים היינו בלילות כנפיים, מהם לי עשה ואבי הגג על יונים הרבה לנו היו המשיח. שאגי לאבי גילו הכוכבים מזאגלו.

?.(61) העיר" בשמי מרחפים ידע, שאיש מבלי

'משיחיותו'. דבר לו שנודע לאחר להתבודד ההר אל טחולו יהונתן של ההתבודדותו היא נוס9ת איון "צורת
זו נתמונה ביניימי, תמונת םו9יעה jtusnn Pm קצרה פתיחה לאתר חצות. mבתיקון biidiq mnb טקס 5

ובידיהם בטליותיהם עטופים המתפללים לילה. מכתא0). (בארמית, דינורא 'פולסה קללת הסלת טקס מתרחש
אחריו. טונים והמתפללימ upon ju? מנחה בתו, תודה ספד עסייה, חבמ .nrarorn b^tbib inn
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השונים במחזות מרחב סוגי .3.1.2

המדומיינת הקהילה מההיסטוריוגרפיה. מדיר הלאקונקרקטי המרחב בהיסטוריוגרפיה, מכליל הקונקרטי המרחב

של התרבות למרכזי טריטוריאלירגשיאידיאולוגי קשר וקשורה אירופית טריטוריה של כהרחבה בתיאטרון בנויה

ליכאן'. 'שם' בין גבולות המוחקת קוסמופוליטית ההוויה באמצעות נבנה זה קשר אירופה.

משפחתי; סיפור כגון מהמחזות, בכמה הקולנוע בשפת ושימוש תיאורמקרוב ,(1long shot') פנורמי תיאור

האירוצנטריים מרחביה את ומגדירים האירוע של המרחב גבולות את קובעים  העשרים ליל כפי; המודדים;
ממד המעניקה קולנועית הבזקים שפת באמצעות בעיקר מתבצע זה מרחבי קשר המדומיינת. הקהילה של מערביים

e.(2002 (זנד להיסטוריה 'אמיתי' קונקרטי

רבות האירופיות הערים למול  מעורפל הפולקלור מחזות של מיקומם אירופית, בעיר ספציפי מיקום ציון לעומת

שכונה  ספרדי ובנוסחן ונידחת, קטנה עיירה מרוקאי במלך מתוארת היידלברג, ברלין, וינה, וההיסטוריה, ההדר

מדיר הלאקונקרטי המרחב בהיסטוריוגרפיה, מכליל הקונקרטי המרחב מוזכר. אינו ששמה בירושלים

מההיסטוריוגרפיה.

(מערכה משפחתי בסיפור לישראל ואוטו רות של מעברם לאחר  המדומיינת בקהילה האירוצנטרי המרחב הבניית

ההגמונים) (הסובייקטים המייסדים לגבי :1939 שנת של אביב בתל בביתקפה התמונות מן כמה מתרחשות השניה),

של הבימוי בהוראות נכתב כך ישראל. ממדינת ממדינת חלק ומנטלית רגשית גיאוגרפית מבחינה אירופה נותרת

ההצגה:

שאינה כמעט התפאורה למעשה תלאביב'. 'קפה בתלאביב קפה בבית מתחלף בהיידלברג הקפה בית
שאת בטיילת, השלושים משנות התלאביביים הקפה בתי מסוג זהו הקודם. הקפה מבית להשתנות צריכה

* .(53) הייקים. הכתיבו ואוירתו סגנונו

של הקוםמופוליטיים מאפייניו את מעצבת אירופה של בהיסטוריה הציוניים הסובייקטים חיי ששוזרת היסטוריוגרפיה

בתל השבעים בשנות וסיומו ,1935 גרמניה בהיידלברג, כאמור, משפחתי סיפור של תחילתו ההגמוני. הסובייקט

הדמויות התקופה. של ההיסטוריים המאורעות רקע על המשפחה, של הדורות שלושת סיפור נפרש כשבמהלכו אביב,

באוניברסיטת חוקרים כמדענים עובדים ומאהבה רות של בעלה היידלברג. של התרבותיים לחייה קשורות במחזה

סמוך האדריאטי הים חוף על הים' על 'וינה בשם בפנסיון איטליה בדרום מתרחש הימ על ויבר. המחזה היידלברג.

(2) לנמל

החודש כי לה אומר בפנסיון הנופש ארוין אירופה: של בהיסטוריה נטועים וינאית, יהודיה אילזה, של משפחתה שורשי

זה הרפואה. קציני גדוד עם איטליה לתוך צעד סבא מזמן בלכך לא יודעת. אני זה את " עונה: אילזה ,1938 מרץ הוא

של המחזות בכל הדמויות של הפעילה השתתפותן (4).ק שהוא." איפה או בצפון. היה שזה או בסביבה. כאן היה

האירופיות הערים לעומת  מעורפל הפולקלור מחזות של מיקומם אירופית, בעיר ספציפי מיקום ציון לעומת 9

ספרדי ובבוסתן ונידחת קטנה עיירה מתוארת מרוקאי במלו והיידלברג, ברלין וינה וההיסטוריה: ההדר רבות
מחבר. אינו ששמה בירושלים שכונה מתוארת

לתקופה, אופייני שי עולה החושד מתור כאשר .1972 תלאביב "הווה. בפרולוג: נכתב משפחתי "בסיפור
לבן בחלוק לבושה נעמי. על בהדרגה עולה האור כך בתוך ברדיו. תתנה מתפש מישהו כאילו מתחלפת, המוזקיה

הראשון. בעמוד היומן את פותחת נעמי רות, הסבתא של יומנה שיחזור דרר נעשית ההזכרות חולים. בית של
.(7 געמ' '1935 בהיידלברג שעשועים גן בתוך אלגנטי קפה בית הבמה. שאר את מציף לאט האור

גבולות שני. בית להם שהיא באירופה חיים גיבוריו אך אירופי משפחתי עבד על מספר איננו הנאהבים המחזה ק
פורטוגל, טהיטי, בפרובנס, פעילים אמנות חיי של שנים לאתר שב דינה של בעלה נחום אירופה. את כולל כפרם

המערבית. התרבות ערש בפירנצה, בעבר הופיעה לפסנתר מורה מינה לברצלונה. לנסוע עונה והוא
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המהווה בטריטוריה דרכה וממשיכי החוקיים ילדיה להיות אותן מכשירה אירופה של ועברה בחייה המדומיינת הקהילה

הינאורה'." המערבית שליחותה את המקיימת 'שלוחה'

להיסטוריה לכונן מסייעת לעבר, מהווה מהבזקים המורכבת המדומיינת, הקהילה מחזות של הקולנוע שפת גם כאמור,

של הבנייתה לשם הקולנוע בשפת לשימוש בולטות דוגמאות ישנן מזי"א של במחזותיו? 'אמיתי'. קונקרטי מימד זו

בימוי (א) גורמים: שני באמצעות בעיקר אלה במחזות נבנית הקולנועיתהיסטורית המסגרת היסטוריוגרפית. מסגרת

למשפט ממשפט מהירים מעברים וכיו"ב); קצרים דיאלוגים ('פלשבק', קולנועיות לטכניקות בהתאם ההצגה

כמו מרחוק, צילומים תקריבים, יאלי) לבנה מיכאלה בין הדיאלוג הפתיחה, (תמונת לאסוציאציה, ומאםוציאציה

בבית ב1967 שהתרחשו הצעירה, מיכאלה של לסצנות הבוגרת מיכאלה של ההווה מאירועי המעבר סצנות לדוגמה,

ושיקופיות סרטים קטעי הקרנת עלידי והשישים) הארבעים (שנות תקופה של אווירה יצירת (ב) n.אמה עם ההבראה
את תופס המודרנית ההיסטוריוגרפיה לבין הקולנוע בין הקשר את שחקר (2002) זנד שלמה הבמה. על

ידעי: כ'גופי העבר של הקולנועיות הרפרזנטציות

סיפורים דרך תמיד כמעט והטלוויזיוניות הקולנועיות בדרמות הוצגו האומות של הקולקטיביים העל נרטיבי
חייהם מדוע צעירים לצופים להבהיר יכולים והטלוויזיה הקולנוע שרק נראה השני האלף בסוף [..] אישיים

של הקולנועיות הרפרזנטציות [...] בעבר. שהתרחשו כלליים ולתהליכים למאורעות קשורים הפרטיים
ידע כגופי זה בםפר לפיכך נתפשות ביותר. 'האיכותיות' דווקא ולאו ביותר הנצפות אלה בעיקר העבר.
בחקר נוספות תוכנות להעלות אמורים אחרים היסטוריוגרפיים בייצוגים ושילובם שפירוקם ספציפיים

שלי). הדגשה (זנד,13,20002, האתמול. לעולם הציבורית המודעות של התהוותה

רפרזנטציה של לסוג העלילה את הופך מזי"א של במחזותיה הקולנוע שפת שילוב כי זנד, של דבריו ברוח לומר, ניתן

"אמורים אחרים היסטוריוגרפיים בייצוגים ששילובו ספציפי, ידע כגוף נתפשת היא ולפיכך, העבר, של קולנועית

יי (זנד,14). האתמול", לעולם הציבורית המודעות של התהוותה בחקר נוספות תובנות להעלות

שחקן  השבעים) (שנות בהווה פותחת ההצגה הקולנוע. משפת בשימושים עשיר לדוגמה, העשרים, ליל המחזה

בהתיישבות העשרים שנות של בעבר העלילה המשך הצעיר). משה של דמותו בן שמונים, (בן משה את המגלם
המצפן את משקף התדיר שאיזכורה אירופה של בליבה מתמקד הצעירים המתיישבים של שיחתם נושא בגליל.

המוולוימ; כפר; במחזות לראות ניתן הזמנים בין הבזקי מעבר של דומה מבנה הצעירים. של והרגשי האינטלקטואלי

חברי של המחתרתיות הפעילויות הרחוק: העבר בין לסירוגין נעה לדוגמה, הנ?ודדימ, עלילת משפחרני. סיפור

התשעים. שנות באמצע מיכאלה של חייה ההווה, לבין ,1967 מלחמת לאחר השנים הקרוב, בעבר חייהן לבין הלח"י,

הכותרת  רבות קולנועיות ולתמונות מערכות לשתי חלוקתה היא זו הצגה של הקולנועי למבנה מובהקת דוגמה

המערכות שתי את מילים באמצעות מסמלות המערכות שתי מערכות". בשתי "מחזה היא המחזה לשם הנלווית

בזמנים מעבר יוצרת תמונה כל כמעט בהווה. ויהמערכה' העבר של והאישית הלאומית 'המערכה' במחזה: שנידונות

עלילת בכ3ד. ובעיקר ההצגות במרבית הקוסמופוליטית האווירה באמצעות חיזוק מקבלת שכזאת שליחות *
מברלין אופרה זמרת כמו שונים פליטים מגיעים הכפר אל הארבעים. שנות באמצע בשרון בכפר מתרחשת המחזה

השבויים לביו 'הנאורים' הכפר תושבי בין שוררת קוסמופוליטית אידיליה באירופה. מהמלחמה שברחה
הכפר מאנשי לאחד גם מאפשרת זו קוסמופוליטיות מתחים. נטולת הרמונית אידיליה  בריסי וקצין האיטלקים

לפליט. והפיכתו הכפר את עזיבתו על השכן מהכפר בערבי 'לנזוף'
שמצא (תשכ"ח) קוט יאן של בדבריו מודגש ההיסטוריוגרפי ותפקודה קולנועית בטכניקה זה מסוג שימוש 11

מזכירים לסצנה סצנה בין חמן חלל של המהירים המעברים השייקספירי. בתיאטרון מובהקים קולנועיים יסודות
תיאטרלית גירסה אלא אינם הבמה בקדמת המוגשים המתולוגים המהירה. הקולנועית העלילה מקצב את

''שייקםפיר יאהקוט, ]) לקולנוע. נתפרו כמו החיים מן הגדולות השייקספיריות הדמויות אפ. קלת לצילומי
וזשכ'ח). ירושלים לסרטים, הישראלי הארכיון אינגבר, נחמן עריכה בקולנוע, בתוחשקספיר והאמיתי"], אכזרי
'פלשבק זה אין אך 'פלשבק', מעיו עושים הוריו ולסיפורי ילדותו לשנות ספרדי בבוסתן המספר של חזרתו גם יי
המדומיינת. הקהילה במחזות הדבר שנעשה כפי היסטוריים, לאירועים המשפחה אירועי את שכורך היסטורי'

איכות עמם נושאים אינם כן ועל היומיום של המעגלי בזמן נותרים הפולקלור במחזות ה'פלשבקים'
היסטוריוגרפית.
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תיאטרונית תפאורה על ויתור תוך 'פלשבק', של תהליך כאמור הוא המעבר מתבצע שבו האופן ובחזרה. להווה מעבר

את השחקנים משחקים אלה שקופיות רקע על הבמה. על המוקרבות סרטים קטעי או שקופיות והעדפת ממשית

4 תמונה מגורים). סלון של (שקופית בתלאביב" דירה ,"1967" הנקראת 2 תמונה בנויות לדוגמה, כך התמונה,

כך: מתארות שהוראותיה ,"1945" 7 ותמונה חוף). של (שיקופית נופש" "כפר

סרטי של ותחושה אווירה לתת צריכים והמוסיקה, התפאורה התלבושות, התיאורה, משתנית. הבמה
מלחמת (סוף החדשות מיומני קטעים סאונד, ללא מקורנים, האחורי המסך על הארבעים. שנות של הקולנוע

. פתוח חצי תריס עם חלון של שיקופית ושאול. מרתה של ביתם מוסיקה. העולם).

של מהתקופה, עליז ריקוד ובו מלחמה סרט זה, במקרה  בסרט כרקע משתמש בריטים", קצינים "מועדון .8 תמונה

של שקופית מוקרנת האחורי המסך על אנייה. של צפירה (סאונד "עבר" ,14 תמונה גם וכמוה אנגלים, חיילים קבוצת

גדולה). נוסעים אניית

להפך, הקולנועי, הייצוג של הבדיונית האיכות את להשיג מתיימרים אינם ההצגות של הקולנועית והשפה המדיום

בעבר קרה מה זמנית בו לראות לצופה שמאפשרת המצלמה, עדשת דרך אמת וכמשקף כמייצג בתפס בהצגות זה מדיום

במקום קולנועיים דיאלוגים כדוגמת ההווה מן קצרים דיאלוגים 'אותנטי' באופן ולשמוע הפלשבק, טכניקת באמצעות

דרמטייםתיאטרוניים. דיאלוגים

המדיום מחפש חדשות, יומני כמו ויבייטרלית' 'אותנטית' בצורה העבר את המשחזר הקולנועי המדיום לעומת

בתמונה לדוגמה כך שימוש: מזי"א עושה זו בתכונה גם 'אותנטי'. היסטורי סיפור ולא ובידור הומור הטלוויזיוני
הן אותה התכנית על הטלויזיה באולפני שלה העוזרת עם המפיקה, מיכאלה ,מדברת ה*ורדים ההצגה של הפותחת

אומרת: והיא מכינות

אחר, מרואיין למצוא תבסו לעשות מה אין אז (מקשיבה) הבנתי (מקשיבה) שירה. כן הפלאפון) את (מחפשת
למצוא תנסו פשוט עכשיו. לדבר במצב לא אני [...] (מקשיבה) שלושה. עם רק נצלם תמצאו לא אם

הומור. קצת לו שיהיה רק מפורסם יהיה שלא (מקשיבה) אחר היסטוריון

'הישוב מרחב או מרוקאי) (מלף אוריינטלי מרחב הוא בקוסמופוליטיות, מאופיין אינו הפולקלור במחזות המרחב

בשכונה מתרחש ספרדי בוסתן הציונית. ולהיםטוריוגרפיה לברטיב מחוץ שנכתבו מרחבים שני  בירושלים הישן'
מתי ברור לא לדוגמה, כך ההיסטוריה. ומרחבי לאירועי אותם מקשר אינו הדמויות של וסיפורן נודע לא ששמה

השכונה תושבי אלה. אירועים כלפי השכונה אנשי עמדת ומהי מלחמות כמו לאירועים ביחס מתרחשת העלילה

השכונה תושבי נחש. ללכוד כדי לשכונה הערבי הימומחה' קוראים הם הערבים, שכניהם עם ענפים קשרים מקיימים

ההוויה בירושלים, העלילה של עיגונה שובות. ובקשות תפילה לשם הקדושים במקומות תכוף באופן מבקרים

לנרטיב מחוץ ההצגה של מרחבה את מציבים לערבים הקרובים היחסים השכונה תושבי של המסורתית

לירושלים ביחס הציונית התודעה למכלול בהתאם (2003 (שנהב הישן' מ'הישוב בחלק הציוניים, וההיםטוריוגרפיה

:(2002) רזקרקוצקין אמנון שכותב כפי בפרט, הקדושים ולמקומות בכלל
להפריד השאיפה במקביל התפתחה האחר, הצד מן אבל [...] הציובות של כילב' הוצגה ירושלים אחד, מצד
העיר [...] והסתייגות רתיעה עוררו הקדושים והמקומות ירושלים המקדש. ומבית מירושלים הציובות את
ירושלים זכתה הרצל, מאז [...] ה'גלותי' הישן', ליישוב וגם הערבי, למזרח שיוחסה הנחשלות את סימנה
עתידה מולה מסמלת, שהיא ממה נחרצת הסתייגות ומבטאים עליבותה את המציינים תיאורים של לשורה

(שם,10). קדושים. מקומות של חלופית מערכת אחר, מקדש לה להקים היהודית החברה היתה
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רקע ומשמשים מסביב הפזורים המסגדים צריחי במרוקו. יהודית עיירה גגות על מתרחשת מרוקאי מלן של העלילה

של היפוכו שהוא כמרחב בזמן, וקפא לסטאטי שהפך האוריינט במרחב ואנשיה העלילה את מעגנים המשיחית לפעילות

.(2000 (סעיד היסטוריה שיוצר מערבי הקוסמופוליטי המרחב

ומדעיים סיפוריים פרפורמטיביים היגדים לוקאליזציהלאומיזציה: .3.1.3

זו קהילת של 'לוקאליזציה' ועושה הפולקלור קהילת של זהותה את בונה הוא כי מלמדת הסיפורי ההיגד בחיבת

Ausitn ) פרפורמטיביים היגדים (2) הסיפוריים; ההיגדים של הבינטקסטואלית איכותם (1) גורמים: שני באמצעות

ובשירים. במנהגים בסיפורים ומשתקפים באמצעות הלוקאלית בספרה פעולה על ממליצים A(l962

הלאומית ההיסטוריוגרפיה מן הפולקלור מודר פרפורמטיביים והעדים בינטקסטואליות אלה: גורמים שני באמצעות

העולם של לחיו על בדמעה החדש' 'היהודי לידת  ביןםקסטואלי שאינו היראשוני' הלאומי הסיפור את שמחפשת

להמליץ כזה לסובייקט מאפשר הפרםופוגרפי2 היסוד 'טהורה. ישראליותציונות ומייצגת אלתרמן) מאת כגרת (כברת

האתביתלוקאלית.ק ברמה ולא זו ברמה ולהשפיע הלאומית בספרה פעולות על

של המפורשים מדבריו ניכרת הלאומית, לקהילה וכאופוזיציה אותנטית' כיקהילה המזרחים את ולייצג לכונן הנטייה

בתיאטרון פולקלור של הפקות לעודד העדיף כיצד מספר הוא עמו בראיון 'הבימה'/ תיאטרון מנהל אגמון, יעקוב
שלו תפיסתו את משקפים אגמון של הסבריו השכל". מוסר עם פולקלור של בחומרים "לעסוק מגמה מתוך הישראלי,

של ויאותנטיזציה' הלאומית ההיסטוריוגרפיה של סף' כישומר התיאטרון ובשיח הלאומי בשיח ומקומו תפקודו את
שמתהווה הגלותי של התיחום קווי את בדיוק משרטטת למרא"ניו אגמון שמגיש הפולקלור מחזות רשימת הגלות.

הלאלאומי: המשפחתי בתחום

אלה שונים: היגדים של יסוד צודות שחי ביו אוסטין מבחין מלים, באמצעות דברים לעשות "איך בםפדו A

פרפורסטבייים,  פעולה שהם והיגדים ושקר, אמת של בקריטריונים למדוד יש ואשר ועובדות קביעות שקובעים
של בתפיסתו עליה העובדה קודמת הראשוניים להיגדים וכשלון. הצלחה של מידה באמת למדוד יש שאותם

בסביבתה. שינוי  מצליחה היא אם  עמה מביעה זאת עשייה משהו. על מדווחים רק ולא משהו עושים אוסטין,
(1989) וז.שוהם דיאלוגית. היא מגמתו כלומר הנמען, אצל כלשהי השפעה להשיג מראש מכתן זה מעין היגד
היא מבקשת שינוי "מה הדרמה; בתוככי הלשונית הפעולה כוונת את ולבחון אוםטיו בעקבות ללכת ממליץ
המידה אמת כמובן מדוות? הוא עליהם לפרטים מעבר בדבריו, הדובר מבצע פעולה אחה בסביבתה? לחולל

>שם,15). כישלונה'' או הצלחתה מידת  הפעולה לבחינת
 ההיסטוריות הדמויות של האישיים בקשרים מתמקדת היסטורית בכתיבה (prosopogarphy) הפרוסופוגרפיה 11

של האינטרסים עם הדוק קשר יש (1987) וינריב טוען אלה, לכל וכיר'ב. כלכליים קשרים המשפחתי מוצאן
תוך ההסיטוריה את לשרטט מנסה המדומיינת הקהילה במחזות הפרוסופוגרפיה >שם,45). ההיסטוריים הפועלים
העלייה א1שי למשל כמו הציונית, ההיסטוריה של מהלכה על שהשפיעו דמויות של האישיים בחיים התמקדות
הבר להיות הופך זו מחתרת מחברי אחד  ביאיר המדינה טרום של המחתרת אנשי או העשרים, בליל השנייה

מקושרים אינם , את חסרים הפולקלור דמויות של הביוגרפיים הסיפורים זאת, לעומת בהמורדים. משפיע כנסת
הלאומיים. ההיסטוריים ולאירועים לזמן

שמסביר כפי הביוגרפי, הזמן זה, זמן חלקי. באופן רק הביוגרפי הזמן על מושתתים הפולקלור דמויות "סיפורי
המימד את נעדות הפולקלוריות הדמויות סיפורי לטענתי, אך היסטורי, בזמן כלול (Bakhtin 1986) באחטיו
הפרוסופוגרפיה לתאור מתאימה באחטיו של הבאה הגדרתו הלאלינארי. הזמן על מבוססות והן ההיסטורי

המדומיינת: הקהילה דמויות של (הביוגרפית)
"Biographical time as real time cannot but be included in the longer processofhistoircal [...] whose
duration is represented primairly by generation. Generations introduce a completely new and extremely
significant aspect into the depicted world' they introduce the contiguity oflifes taking place at vairous
time [...] this already provides an entry into historical duration(ibid,18)

כינוס הוא (2002) ומוצפיהלר שנהב חבר, שמציינים כפי המזרחים, של והייצוג הכינון מנגנוני מארבעת אחד x

מהותנית כישות המזרחי את המציגה האותנטיזציה, של "הפרקטיקה אותנטית: כקהילה המזרחים של וייצוגם
הכרחית 'אותנטיזציה' של זו פרקטיקה עם. ומנהגי שבטיות של מסורת, של פרימורדיאליות תכונות בעלת

ומתקדם'' פתוח אוניברסלי כ'מערבי' ולכן כהיפוך, הדומיננטית הקבוצה של העצמי הדימוי הבניית של לתהליך
.(291 (שם,
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איש דברים: שני עשיתי זמן באותו אני [...] זה את יזמתי שאבי במקרה לא זה [...] ספרדי בוסתן [...]
מתקנת. אפליה לעשות צריד שאני היתה לא שלי הגישה אומרת זאת מאנגר. איציק של וה*גילה היד. זןסיד
זה המשפחתיים, לתאים האמיתי המבט עם המוסרהשכל, עם הפולקלוריסטיים. הארציים. האלה, החומרים
התימנית. השירה על הגרף ילדי את זה אחרי שהפקתי מקרה לא [...] זה אתה עשיתי זה ובגלל אותי עניין

שלהם.? מההורים שמעו שהמשתתפים הסיפורים היה הרעיון

משמעות, יש כזו שלבחירה מכך התעלמות תוך השכל', 'מוסר בו שיש פולקלור להציג מעדיף הוא כי מציין, אגמון

נחיתותו על ועומדים המיעוטים, של היאותנטיזציהי תהליך בתוך זה השכלי 'מוסר של פעולתו אופן את בודקים כאשר

בחברה. אחרים ידע להיגדי ביחס

הסיפורי ההיגד של הבינטקםטואלית איכותו .3.1.3.1

הפולקלור חוקר שלהם. הביןטקסטואלי ולמימד העם סיפורי של המשתנות לאיכויות קשורה דהלאומיזציה כאמור,

המושג מונח העם סיפור של קיומו בבסיס במהותה. טקסטואלית בין היא העממית הספרות כי טוען (תשנ"ח) יסיף עלי
רבות בנוסחאות מתקיים והוא רבים דורות עלפני המשתרעת סיפורית, בשלשלת חוליה הוא סיפור כל 'מסורתי';

סיפור ומספר קהלו לפני העומד העממי המספר שלו: קודמות נוסחאות טמונות סיפור של נוסח בכל כאשר ומגוונות,

אך עתה, הסיפור מסופר שבו ולמקום לזמן המותאם חדש, נוסח יוצר אמנם הוא הכתב, על אותו מעלה כשהוא או

ממנה. שואבת ויצירתו אותה מכיר שהמספר ארוכה, סיפורית מסורת על קודמים, נוסחים על תמיד מבוסס זה סיפור

בדי בהם, שנעשו שינויים גם קודמים, בנוסחים שמקורם ומוטיבים, סיפור תבניות גם נוכחים החדש הנוסח בתוך

מובהקת, ביןטקםטואלית במערכת באן מדובר אן, אם עתה. לו שנועד לתפקידים או לזמן למקום, הסיפור את להתאים
קודמים טקסטואליים מרכיבים לשלב במגמה והתאמה, עימות של בתהליך פועלים קודמים טקסטואלים מרכיבים שבה

יסיף: מרחיב יתרבלכן, חדש. טקסט בתוך

והסתגלותו םיפורהעם של השתנותו את להסביר שנועדה הפולקלור, בחקר הבסיסיות התיאוריות אחת
תהליך את המתארת זו, תיאוריה (oicotypiifcaiton) האויקוטיפיפקציה של התיאוריה היא לסביבה,

שתוכל כדי בה החלים השינויים ואת חדשה ותרבותית חברתית לסביבה סיפורית ממורת של הסתגלותה
תבניות בין המפגש את מתארת היא מובהקת. ביןטקםטואלית תיאוריה היא החדשים, בתנאים לתפקד

של השפעתו את ומנתחת אחרת לחברה השייכות תרבותיות נורמות ובין אחת בחברה שמקורן סיפוריות
.(288 תשנ"ח, יטכ יסיף (עלי הקולטת. בתרבות להתאזרח המבקש חדש, טקסט של יצירתו על זה מפגש

ג.חזן הקולטת. הקבוצה של זהות כחותם משמשים אלה הם הטקסט שעובר והשינוי הקולטת התרבות עם המפגש

בא העממי בסיפור העממית. האמנות של הבסיסיים מתפקידיה הם זו לזהות ביטוי ומתן הזהות סימון כי אומרת רוקם

השליט הסמנטי הגורם  בסיפור השליט העימות של ובחינתו עימות:"[...] של בדרך ביטוי לידי הזהות קבוצת סימון

שעליהם אחרים זהות סימני באמצעותו. המסומנת הזהות קבוצת היא מה להבחין היתר, בין לנו, מאפשרת  בו
.(129 תשמ"ב, רוקם, (חזן הקבוצתיתן הזהות את בבירור המבטאים תוכן, של יסודות הם חזןרוקם מצביעה

בין בירושלים. ילדותו לשכונת החוזר מספר של המשוחזרים זיכרונותיו רצף בצורת כאמור, בנוי ספרדי בוסתן

המאפיינים תפילה ושירי הווי שירי שזורים בנוי, הוא שמהם והמערבונים, המשלים המבדחות, האנקדוטות הסיפורים,

הבינטקסטואלית, התיאוריה על בהסתמך כזה, סיפורי רצף הידועים.*1 הלאדינו שירי מאוסף והלקוחים השכונה את

שלי). הדגשה געמ'33, (חורף) 4, וס3רות,2002 לתרבות כתבעת מזרח. הכיוון ?
הוקלטו שונים, זמרים ידי על בוצעו השבעים בשנות הלוי יצחק המוסיקה חוקר בידי לוקטו הלאדינו שירי B

תקליטים. גבי על והופצו
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אלא ספציפי לאומי סיפור הוא שאין מכיוון ציוניהיסטוריוגרפי כברטיב ישמש שהוא האפשרות מן מלכתחילה יפוסל'

(שוחט, להיסטוריה מחוץ הציונות עלידי נרשמת שבדרךכלל גלותית אלאומית סיפורית בשרשרת חוליה למעשה,

.(2001

שבירת סיפור בכד. הנחש סיפור הוא הזו, הבינטקטואליות את המדגיש ספרלי, בגרסתו הבולטים הסיפורים אחד

שור של ראשו נתפס הורםיות באחת שונים. עם סיפורי של בקבצים שובות בגיראםות המופיע ידוע עם סיפור הוא הכד

הוא סולטנה של ולצערה הנחש את לחלץ חמדאן האג' נקרא בהצגה, השיר. את לחלץ כדי מכן לאחר שנשבר בכד

הכד. את שובר

ועוד, פחד להפגת פלא בתרופת סוכר רע, למזל כסימן כד שבירת לדוגמה, כמו טפלות, אמונות בהצגה מובאות עוד

ספציפית. להיסטוריה ולא רבות לקהילות המתאימות

פרפורמטיביים היגדים .3.1.3.2

ומסקנות משפחה, יחסי לתחום מצטמצמות ספרדי בבוסתן לפעולה ההמלצות כל הטקסט, מניתוח לראות שאפשר כפי

שכנים. יחסי הנישואין, מוסד לגבי שונות

עמרם חכם את שואל נער באשר לדוגמה, פעולה. על ממליץ והוא קסמים מעשים בכמה כרוך עמרם חכם של ייעוצו

עמרם: חכם עונה הזמן", כל אחרי רץ התיש עמרם, חכם אעשה, אני "מה אותו: שרודף תיש עם לעשות מה

לשוק, ותלך ציציות ותלבש הביתה מהר תלך פלא. לא זה אז ציציות? לך אין אה, ציציות? לד יש [...]
ישראל על ושלום ופחד אימתה עליהם תיפול פעמים: שלוש ותגיד בציצית אותו תכה התיש, את וכשתפגוש

'\(34)

לבניו: אב מטיף לרתמה, כך
עם תלך תמיד [...] מושון [...] ואם! אב מכיבוד בעולם תשוב דבר שאין לדעת צריכים אתם כל קודם

.(16) ללמוד! ממי לך שיהיה ממך, חכמים יותר ממך, גדולים יותר חברים

לילדים: הורים בין היחסים מערכת את מגדיר המספר מושון אחרת, ובדוגמה

יש "הוא". אומרים לאבא "את", אומרים לאמא פוחדים. מאבא אבל אוהבים אמא את אבא. זה צחוק, לא זה
לשיר מלמדת אמא ארץ, ודרך תורה מלמד אבא בבית, מבשלת אמא בשוק; קונה אבא עבודה. חלוקת

.(13) חיים. והליכות

את להסיח כדי לשכנה אותו שולחת המספר של אמו הילדים. של בהעסקתם הנשים בעזרת מדובר אחרת בדוגמה

זה את צריכה אני יטנמקה' לך שתתן ממנה ותבקש מרקאדה לטיה לך שלך. לאמא טובה תעשה מושיניקו, "שמע דעתו:

אותו. מסדרים מושון, מסכן לקהל)" (לוחש המבוגר המספר מושן לשכנה) הולך (מושון הכביסה". בשביל מיד

את שולחת היתה התור, פי על טרודה, אשה כל אצלך. אותי החזיקי שפירושה: נשים בין צופן מילת היא טנמקה

קצת." מהם לנות אחרת, לשנה הקטנים הילדים

הנישואין: מוסד לגבי מסקנות ובדומה,

אליך וכשיבוא בקבוק) לה "(מושיט אליה. שיבוא שחד עם לנהוג כיצד להינשא שרוצה לאישה מייעץ החכם ■"

(שנו). יראה" שלא יודעת, את ככה. אבל [...] הק9ה בתוך זה את לו תשימי את הבאה ב9טמ
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תלונות רצף של לקץ מביאות נשותיהם עם המשותפים חייהם לגבי וסלמון, ליאון מהשכונה, גברים שני מסקנות

תלונות) של רצף (לאחר אשתו, על סלמון את שואל ליאון ופיוס: למסקנה ומביאים והגברים הנשים של הדדיות

מבשלת?" היא "אבל,

מבשלת. סלמון:
עליה? צועק אתה מה אן סלמון: [...] ספונגיה? עושה ליאון:
להתפייסות).4 לנשותיהם (הולכים עליה? צועק אני ליאון:

בין יחסים של בנושאים הקהילתית, ברמה היא ספרדי בבוסתן לפעולה ההמלצה כי אלה מדוגמאות לראות אפשר

המדרג את כמנציחה שבטית, מודרנית, כלא הקהילה זיהוי את מסמנת זה מסוג המלצה שארות, אינדווידואלים.

ההיסטוריוגרפיה. מן המודדים של 'דהלאומיזציה' של הפרקטיקה את ומאשרת שבטי הפטריאכלי

עוסקת בהמודדיט, המדומיינת. לקהילה השייך משפחתיות, בשאלות הוא אף העוסקף מחזה, נבדוק השוואה לצורך
המדינה, של אקדמיים ממוסדות אישורה את שקיבלה הכשרה יש לאלמה אך המשפחה, בתוך ביחסים היא אף אלמה

עורכת היא משפחה וכבת כפסיכולוגית ללאומי. האישי את קושרות מסקנותיה קלינית. פסיכולוגית היא אלמה

הלאומיליברלי השמאל של הרוח הלך את מבטאת היא הוריה. לבין מיכאלה של ומרדנותה פעילותה בין השוואה

הנערה: מיכאלה של המרד על אחותה עם מדברת היא כאשר

'הלאה צעקתם אתם דיל. ביג בימין. ולא בשמאל היא אז תודה. תגידו פוליטי, הוא מיכאלה] [של שלה המרד
.(28) הכיבוש'. 'הלאה צועקת היא ועכשיו הכיבוש'

הלאומית הפרובלמטיקה מן פטורים אינם ילדים הורים יחמי גם ראשית, אלמה: של בהמלצתה חבויות מסקנות שתי

נגד אחייניתה מיכאלה של במחאתה בתמיכתה ברורה פוליטית הצהרה מבטאת אלמה שנית, בקרבם, המהדהדת

הספרה על ומשפיעים הנאמרים השונים בהיגדים מתבטאת כאן לפעולה המלצה בשטחים. הישראלי הכיבוש

הלאומית.

לפעולה בהמלצתם הסוציאליסט דוד של הפרפורמטביים היגדיו בולטים הים על בויגה בולטים אופן באותו
מרטין: לסופר מסביר הוא וכך ובהשפעתם.

סוציאליסטים שיש כשהבנתי אבל סוציאליסטי הפכתי זה בגלל לשינוי. מסוגל שהאדם האמנתי תמיד אני
מוכרח מאמין, שאני ובגלל האפשרית, ליחידה הפכה הציונית האופציה יהודים, סוציאליסטים ויש גרמנים

גן [...][...] לפלשתינה נוסע אני ההיסטוריה, אלא שאנחנו, למה היהודים, אותנו, עשה הטבע שלא להאמין,
.(86) מכולם גרועה הפטליסטית שהאופציה בטוח גם אני אבל יודע..[...] אני שם אין אלטנוילנד של עדן

להשפיע מצליחים באיטליה, ים שפת על הוינאים לנופשים ,1938 בשנת שנאמרים דוד, של הפרפורמטיביים היגדיו

דמויות שמנהלות אידיאולוגיים ויכוחים הצעיר. שטפן יצטרף ואליו לפלשתינה להפליג מחליט דוד משומעיו. חלק על

בשנות ההיסטוריה, את המורדים משנים לוחמת במחתרת  הלאומית ברמה לתוצאות מביאים בהמורזיימ שונות
מיכאלה בתו משפיעה התשעים בשנות המדינית, בזירה בגין מנחם של ובחברו כנסת כחבר יואל משפיע השישים

אזזר מקומ העשרים; ליל כפר; המורדים; במחזות בדומה, בטלוויזיה. אקטואליה תוכניות כמפיקה קהל דעת ומעצבת
המדינה. של וביסוסה בכינונה פעיל חלק והתיישבות צבא אנשי נוטלים

ולקביעה הקהילה זהות להגדרת מוליכות מהשכונה, גברינו שני עלידי שנאמרות הנישואין מוסד לגבי אמירות *

בעלה רשאי מהבית, ויוצאת יולדת אינה שאישה במקרה מסורתי גברי מבט הוא הנישואין מוסד טל מבט כי
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והעדרה פרוםופוגרפיה 'האחר': של 'דהלאומיזציה' .3.1.3.3

היסטוריים באירועים המשולבים אישים חיי תולדות ברישום עוסקת ההיסטוריוגרפיה של בשירותה הפרוסופוגרפיה

בהיסטוריה, הנרשמים הסובייקטים כמו אלה, אישים של ברור זיהוי דורשת זו פעולה והקהילה. הלאום של חשובים

כאלה 'החשיבות', בסולם גבוה במקום אותם ממקמת אישים של ברורה זהות זה. לרישום הכרחי תנאי שהוא זיהוי

תולדות באמצעות ברור באופן מאופיינים המדומיינת הקהילה במחזות הסובייקטים בעוד וכך, היסטוריה. היוצרים

נטמעות והן אתנית נבדלות חסרות דמויות הפולקלור מחזות את מאכלסים השונות, האידיאולוגיות ותפיסותיהם חייהם

האוריינט. יושבי שאר עם במנהגיהן

(רקע 'אוריינטלי' אודיוויזואלי רקע על מתבצעים בהצגה המאגיים הטקסים מרבית מרוקאי. במלך לדוגמה, נתבונן,

ל'אוריינטלים'). כולם את והופכים למוסלמים יהודים בין הגבולות את המטשטשים  מואזין קריאת מסגדים, כיפות

ומאגי". קסום ל"אוריינט הטקסים את יותר עוד מרדדת אלה לצד אלה והמוסלמיים הקבליים הפולחנים של הצבתם

(1998) ממי שאלבר מה את ומקיימת 'פרימיטיבי' אוריינט של דימוי לבדי התרבויות שתי את מכנסת זו רדוקציה0

נשלטים מעמדות ילידים. או המיעוטים של האתנית הנבדלות חוסר (Themarkofthe plural) הרבים' 'אות מכנה
אותו כולם 'הם אחת: הומוגנית מהות לידי מצומצמים האירופי, הקולוניאליזם שלטון תחת המצויים שלמות אומות או

^.(151,1991 (שוחט, לשליטה כצידוק המתפקדת כפויה אידיאולוגית אחדות דבר',

האוריינט, .(2000) "אוריינטליזם" בספרו מעיד אדוארד מדגיש בקבוצה האוריינט והבלטת האינדבידואל מחיקת את

משמעות, של רחב שדה אליה הצטרף זמן שלאחר מלה היה סעיד, אומר המערבית, בתודעה קיים שהיה ככל

על דוקטרינה המלה. של המקיף לשדה אלא האמיתי, לאוריינט בהכרח התייחסו לא אלה וקונוטציות. אסוציאציות

האופי כגון האוריינט, של מהותיים בהיבטים התלכדו שכולן רבים, אירופים של חוויותיהם מתוך עוצבה האוריינט

את מוחקת האוריינטליזם כי מדגיש סעיד וכיו"ב. אוריינטלית, תאוותנות אוריינטלית, עריצות האוריינטלי,

אפופים 'הערבים' או שיהערבי' מיד לב שמים אנחנו [...] " המזרח: תושבי של חייהם תולדות ואת אינדבידואליזם

שאפשר חיים תולדות בעלי אינדבידואלים לערבים זכר כל המוחקת קולקטיבית ועקיבות מוגדרות נבדלות, של הילה

(שם,204. " לספרן

המשיחי המעשה סיפור חיבור מרוקאי כמלך המובנה האתנית הנבדלות טשטוש את לראות קל אלה דברים רקע על

מגדל של תפאורה (2) ברקע; הנשמעים מואזין צלילי (1) הבאים. האפקטים באמצעות זו בהצגה נעשה לאוריינט

מרוקאי. קבורה טקס (4) בטן; ריקודי (3) וכיפות; מואזין

שולחנו על הצלחת כמו בדיוק  אשתו תישאר התעשרותו, ברגע גם צנוע להישאר הגבר יבחר ואם עליה, לצעוק
מכוערת. ולא יפה 

מובלעת ההכללה למוחלט. והנסייה ההכללה עיקרון הוא לגזענות בנוגע ממי אלבר מדבר עליו השני העיקרון Q
(ממי, האחד. אל המכוונת המכה תחת נופל בקבוצה אחר חבר שכל כר הקבוצה. חברי לכל תמיד במטס ונוגעת

ו,5). 998
הבאים טיפוסים של רחבה קשת מציגים האשכנזים שבתי ''סלאח בסרט כי מדגישה (1991) שוחט אלה 11

חהה מסאלח נגזרת שזהותו והומוגני אחיד כהמון מופיעים שהמזרחים הרי  שונים ומעיסוקים שונים מרקעים
לטופוס טופוגרפית "רדוקציה מענין, באופן יוצרים, סאלת של עברו של הנדירים האיזכורים לשלו.

התנגדות ללא המזרחיות, הדמויות עלידי לכאורה המתקבלת רדוקציה כ'מדבר/ המזרח של האוריינטליסטי
בעדינות מתלוננת היא במדבר, גר שהוא בכך אביה את מאשים חבובה של הקיבוצניק חברה כאשר בשתיקתך

יש שוחט, אומרת זו, מדברית לרדוקציה דבריו. את מפריכה אינה פעם אף אך ככה', לדבר יפה ש'לא לו ואוסרת
הראשון, העולם של הבדיוני בקולנוע השלישי העולם של הטופוגרפית הרפרזנטציה ממסורת כחלק להתייתם
שפות בין אבחנה שום ללא לפראים, ותושביה אינסופי לג'ונגל מצומצמת למשל, טרזן בסרטי אפריקה, שבו

.(1991,150 (שוחט שונים ועמים שונות תרבויות שונות,
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במחזה: הכתובות הבימוי הוראות באמצעות המשיחי, העלילה לסיפור אלה גורמים של חיבורם על לעמוד אנסה

מסתלסל ערבי מואזין קול מסתורית, מנגינה קרעי לבמה: קולות שלושה חודרים ההצגה את שפותחת אי בתמונה *

'רחיבה' מתגלה ועולה ההולך האור מתוך המסך. פתיחת עם אותו מכסים הלבנה' 'ברכת של תפילה קולות ממרחק,

גגות נוף  האחורי ברקע הגדול'. הכנסת ליבית כניסה  במרכז ושער. חומה  משמאל קטנה. מארוקאית בעיירה

בירחיבה', עומדים יהודים בגודלו. ריאלי לא מאיר. ענק ירח מלמעלה ביפות. וכמה מגדל יונים, שובבי כמה מזרחי,

אצבעותיך". מעשה שמיך, אראה "כי ריקוד כדי תוך שרים המתפללים כנגדה. מרקדים והמ ללבנה נשואות עיניהם

גגותיה  מרחוק כוכבים ענק. ירק לילה. חבל. על תלויה כבימה נמוך. מעקה הגגות. מן גג הי: תמונה אי מערכה *

בתמונת ופלפלים. שומים בצלים. אשכולות כמה  מקרוב כיפות. כמה מואזין. מגדל המזרחית. העיירה של הצפופים

לעוף. מתכוננים רגליהם על עומדים שתיאטרון וזה הגג שעל ההמון הגאולה, בטקס ידיים כולם נותנים בה הסיום

,101) בשמים. פורחים יונים מוזיקה. מואזין. קול יזגיארת' שופר. תקיעות השרשרת. כל את מניעה אחת תנועה

שלי). הדגשה

בהתלהבות נישא זה אך ולנשק, לנגוע יהונתן על עט הרב הקהל א', במערכה כמשיח יהונתן של התגלותו לאחר *

גאולה פיוטי בו ופולחני, ארוטי אוריגאסטי. לריקוד הופכת ההתלהבות לסירוגין. ושוקע הראשים מעל עף ההמונים

של עליונה לרמה מגיעים ונשים גברים בה הנבואית הסערה את מלבים הגומברי וצלילי בערבוביה משמים ואהבה

הכביסה שותף: הגג גם באוויר. מתרוממים או הקרקע, על מתפתלים יש בגדיהם, פושטים יש הגשמיות. התפשטות

בערפל. כאובדים זה ליד זה רוקדים אהובתו ופרסיאדה המשיח בריקוד. מרחפים ההורים זוג גם פורחות. היונים עפה,

כוכב אורות. שולחת הלבנה יונתן. את האב האבא. את מנשקת פרסיאדה פיו. על אותו ומנקת הזמן את מחבקת רינה

שלי). (הדגשות מואזין תפילת מוואל. סלסולי בטן, ריקודי שופר. תקיעות נופל.

ופנסים נרות מרוקאי: מתים בטקס ונשים גברים של הומה קהל הזמר, של מותו לאחר  מרוקאי' מתים יטקס *

עם חוזר הוא הגופה, עם האב יצא אליו מכיוון בקינתן. עדיין ורינה פרסיאדה בחלל. מרחפים שחורים צעיפים דולקים.

שלי). (79,הדגשה מרוקאי. למלך "רקווים זהו מלכים. הלווית של מפואר טקס זהו הארון.

'באופן שמובנה מה את יוצרים אוריינטליים לאלמנטים המשיחייםמאגיים הטקסים של הרבה סמיכותם כאמור,

מבצעי את והופכים האתנית הזהות את מטשטשים  וריקודבטן מזרחית מוסיקה מסגדים, צריחי באוריינט: הוליבודי'

את שמשייך האתנית הנבדלות טשטוש מסתורי. ריאלי, לא קסום, רחוק, זר, אוריינט מאותו לחלק המשיחי הטקס

ההיסטוריוגרפית התפיסה את מהדהד ההיסטורית, לפרספקטיבה מחוץ הגלותי ליזמן טדוקאי במלו והמרחב הזמן
היסטורית'. בתרדמה כינתונים המזרח יהודי את שתוארה ציונית,

את מזמינה פולקלורי עבר ייצור באמצעות ממנה המזרחים של ודחיקתם בתיאטרון הלאומית ההיסטוריוגרפיה הבניית

דרישה התרבותיתציבורית. בספרה להישמע שונים היסטוריים לנרטיבים להניח הפוסטמודרנית הדרישה של יישומה

שאליהם תיאטרונים הציבוריים, התיאטרונים הנהלות של לתודעותיהן גם לחלחל צריכה שונים נרטיבים להשמעת זו

כפי ההיסטוריה, את ולשמוע לראות p7m< באופן הבאים בתיספר תלמידי אלפי גם אך קבוע, מנויים קהל גם מגיע

לידי לבוא 'האחרים' של היסטוריים לנרטיבים לאפשר צריכות אלה הנהלות התיאטרון. יוצרי עלידי מסופרת שהיא

פולקלור.* של תיאטרונית בפרישה רק, לא או ולא, היסטוריים היבטים להעברת שונות בדרכים ביטוי

ניסיון משורטט זו ביצירה רק דופן: יוצאת מבחינת הינה חי3ה) ת. 1983) מיכאל סמי מאח במרתף שדים *ההצגה
מזרחית היסטוריוגר3יה לשכתב
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המדומיינת' היקהילה על החרדי האיומ היסגורה': והחברה מסורתיות 3.2

הלכה מדינת והקמת (פליישר) תלאביב העיר כיבוש באמצעות הציוניתדמוקרםית המדינה על החרדים ביאיום' אדון זה בפרק
של דיכויה ייצוג באמצעות החילוניתהגמונית הליברליות של התרבותית העליונות מובנת כיצד אראה עוד האזזרדו) (הזזי??יני

כי אטען החרדים, אודות השיח של רבגוניותו את לפרק בהקדמה להראות אנסה ראשית היסגורה'. בחברתה החרדית האישה

החרדית. ההוויה את מימדי חד באופן שמשקף בתיאטרון לביטוי באה איננה זו רבגוניות

החרדים אודות השיח הקדמה: .3.2.1

ומשקף במקומה, הלכה מדינת ולהשלטת הציונית המדינה ליכיבוש' עצמו שמכין גברי עולם משקף בתיאטרון החרדים ייצוג

אלו. מנשים בסיסיות אדם זכויות שלילת תוך הצניעות משמרות של הפקוחה עינם תחת אפל בעולם המתנהל נשי עולם

ואילך השמונים משנות הישראלית בחברה שנשתרשה ותקשורתית מחקרית אנטימסורתיות על מתבסס החרדים ייצוג

וההוויות הקהילות רבגוניות את ומחמיץ זה נושא של רדוקציה יוצר זה ייצוג .(2003 (שגיא שונים תרבות לתחומי וחילחלה

) שנהב יהודה מדגיש אותה מעובדה, מתעלמת זו רדוקציה חרדיםחילוניים. דתמדינה היחסים ורבגוניות השונות החרדיות

דיסקורסיביות, פרקטיקות של מערך "אלא זו את זו המוציאות אנםינומיות קטגוריות אינן החילוניות דת הציוני בשיח :(2003

תופעות "שתי בינאריות, לא אבחנות ובלאומיות בדת לראות מוביל זה מערך היסטורית", בראייה לנסח יש ביניהן היחסים שאת
מכמה מתעלמת בתיאטרון החרדים ייצוג רדוקציית (שם,74). פשוטה" להתרה ניתן שאינו באופן בזו זו ארוגות אלא מנוגדות
נוח 'הסדר' הינה החרדים של והוויתם קיומם שונים; חוקרים אודותיה שכתבו כפי החרדית המחשבה של עיקריות עולם תפיסות

הווית היא עליהם עדיפה ההוויה כי הלכה למדינת לחתור כוונה אין לחרדים ;(2003 (י.ויינרוט יהודי בצביון שרוצה למדינה

.(1997 (א.רביצקי המדינה) (דין המלכות דין את החרדים מקבלים עלכן הגלות;

שונים תרבות בשדות מסורתיות אנטי .3.2.1.1

באופן ולהרחיק מקודש לערך הלאומיות את להפוך מהנטייה (1) מקורות: משני ניזון בתיאטרון החרדים ייצוג

(2) ^(75,2003,3^^ הלאומיות של לכאורה חילונית חזות שמירת תוך הלאומיות מתוך הזת את פרזוקסלי
כפיפות וביניהם: איפיונים סדרת למסורת המייחסת תפיסה המסורת, את הקלאסית התפיסה התבססות מאופני

התעצמותם לעובדת בנוסף האלה מקורות שני רפלקטיבית. ביקורת ללא וחיים דינמיות העדר לעבר, מוחלטת

מהם חושש החרדים, את שמבקר יותר רחב אקדמי שיח הניבה השמונים, משנות החרדיות המפלגות של הפוליטית

שרשרת .(1976 (ווילר הלכה מדינת לכונן לכאורה המתכוונים (2000 (וינריב 'פונדמטליסטים' אותם ומכנה

חיי את 'לפענח' שניסתה תשמ"ח) לוי, (אמנון פופולארית ספרות הניבו והתקשורתיים האקדמיים המחקרים

אינטימיים. ומציצנות טקסטים של לאנקדוטות הצטמצמה רוב ועלפי החרדים

[את אותה לדחוק כדי שנוצר חדש מודרניסטי מיתוס אלא "אינו :(2003) שגיא אבי לדברי המסורתיות מיתוס

מה אינה היא המסורת: של והפתוח הדינמי אופייה על מצביע שגיא (שם). המוזרנית" הקיום מהווית המסורת]

בשינוי נעוץ מהתמורות חלק העבר. לבין ההווה שבין מתמשך בדיאלוג ומתהווה שהולך מה אלא מהעבר שנמסר

הציוני, בשית יסוד מושגי על מצביעים הלאומיותציונות של הדתייםנזשיחיים יסודותיה כי מדגיש שנהב *■

סביב הלאומי המעשה את "מארגנים הקדושים המקומות או ציון שיבת של האוטופי החזח הארץ, גאולת כגל[
(שם, שלה" המשיתיהדתי הבסיס מן במנותק חילונית לאומיות על לדבר ניתן לא בעטיים אשר דתיים מיתוסים

.(73
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שמנהלות הפורה בדיאלוג נעוץ ולקן וערכיים תרבותיים שינויים על מבוסס חלקן הכלכלייםחברתיים, החיים תנאי

זולתן. עם תרבויות

ההתרחשויות את נכונה מתארים אינם ונוקשות, סגירות  המסורתיים מהאיפיונים שניים אפוא כך [...]
מסורת בתוך למצוא ניתן נתון בזמן אחידה. בהכרח אינה מסורת דומה באופן מסורות. בתוך הממשיות
או זה חלק מעצב אלה ולנוכח שבתוכם, השונים מההקשרים הנובעים ושינויים הבדלים אחת תרבותית

אף נערכת מסורת בתוך קרובות, לעתים כן, על עתר המסורתי. עולמו את הנידונה הקהילה חברי של אחר
(שם,21). עצמה המסורת של רפלקטיבית ביקורת

לכך בנוסף 'פונדמוטליסטים', הכינוי את לחרדים המייחסת התפיסה את מייצגים (2001) וינריב אליעזר של דבריו

המזינה8 מוסחת על להשתלט מטרו/ם כי ומסכם האיסלאמ"ם לפונדמטליסטים החרדים בין אנלוגיה וינריב משרטט

גלגוליה ואת אמונים גוש את החרדיות, הקהילות את זו במסגרת כוללות וסוציולוגית! היסטוריות גישות
החמאס (אירן, הפונדמנםליםטי לאיסלאם הזה היהודי הפונדמנטליזם את ומשוות 'כך', מפלגת של

מבנה ליצור כדי והמדינה החברה מבני על להשתלט היא הפונדמנטליזם של הכללית המגמה וכיו"ב).
אפשר תלות. של גם אך דחייה, של יחם האחר העולם כלפי מטפח הפונדמטליזם חדש. ושלטתי חברתי
ומתגבש הולך האחרונות בשנים החילונית. ללאומיות כתחליף המוצעת דתית לאומיות מעין בו לראות
הסתגרות המסורתית: גישתן את נטשו לא החרדיות הקהילות מן חלק אמנם אחד. חרדידתילאומי גוש

בז להשתלב מגמד, מכל והימנעות זה, בכלל בישראל החברה ובפני החיצוני, העולם בפני מוחלטת
(שם,10). עליו. ולהשפיע

שדוחה (1976) וילר גרשון של בדבריו מתבטא הדמוקרטית במדינה יפגעו 'פונדמנטליסטיות' נטיות כי החשש

מדינה. בכינון מכירה שאינה ההלכה על המתבססת יהודית מדינה כינון רעיון את יהודית" "תיאוקרטיה בספרו

אושיות להרס החרדים את תוביל המודרנית המדינה בעקרונות ההלכה הכרת אי כי להסיק ניתן דבריו בעקבות

בו האופן על וקובל החרדים בקרב הפרט חירויות העדר על התשעים, שנות בסוף מתריע, (1997) דן יוסף המדינה.

חירויות העדר היבטים. בשני מתמקד דן יוסף שכזה. פגיעה מנגנון להקים העוצמה את לחרדים ישראל מדינת מסרה

כוחם הכפלת ועל כוחם, את והכפילה שונים במוסדות חרדית שליטה ישראל מדינת נתנה בו והאופן הפרט

לכפות לחרדים מאפשר הפרט חירויות והעדר מנהיגות פולחן לדבריו, למיניהן. ממשלתיות בקואליציות ויסחטנותם'

חייהם. ימי כל במשך העזה צעירי על מרותם את
סגורה, מערכת ולהיות עצמה של האוטונומיה חומות בתוך להסתגר תמיד שאפה המסורתית הקהילה

כוח החרדית האוטונומיה בידי נתנה ישראל מדינת ואולם חיצוניות. השפעות של חדירתן למניעת ערובה
של שלמות מערכות הפקדת בכללו. הישראלי הציבור על אלא האוטונומיים, תחומיה על רק לא שליטה

במהירות ההופך הדתי, המגזר בידי  באלה וכיוצא כשרות קבורה, וגירושין, נישואין  השלטוני המבנה
כולו.(שם,241). העם את המשרתות מערכות על שליטה העם מן עשירית בידי נתנה  החרדי למגזר

בעקבות שהלכה הפופולרית בספרות מעוגן שידוד בטולות שייבדלה; במחזות חרדיות נשים של ייצוגן אופן

עולם ולגלות לחשוף שניסתה הצצה החרדים. חיי אורחות לתוך 'הצצה' שסיפקה והתקשורתית המחקרית הספרות

התעלמות תוך החרדית הקהילה של ומנהגים לטקסים 'אירוטית' בהצצה לעתים מסתיים זה גילוי מסע זה. 'שחור'

שני קבוצות: משלוש מורכבת בישראל היהודית האוכלוסייה אחת, מעודכנת הערכה פי על כי אומר וינריב s
וחילוניים אוזד, מצד 200/0 כ זה) בכלל (והחרדים הדתיים הם המיעוטים רוב. קבוצת ובתווך קיצוניים מיעוטים
של הציוני אף ולעתים היהודי ולאופייה לדת מתנגדים אלה מוצהרים חילוניים שני. מצד 100/0  כ מוצהרים

על "המאבק וינריב; אומר דבר, של בעיקרו ופוסטמרררניסטים, קוסמופוליטיים היש ישראל,ובתרבותם מדינת
מן 700/0 כ 'הדומם/ הרוב נמצא בתווך אלה. 'קולניים' מיעוטים שני ביו מתנהל ישראל מדינת של אופייה
אופייה לביטול מתנגדים זה רוב בני מסורתי. גוון בעלת או מסורתית היא שיהדותו היהודית, האוכלוסייה
בלי סלקטיבי פולחן מקיימים הס כלל בדרך ישראל. דת של המסורת מן גמור ולניתוק ישראל של היהודי

מקיימים שהם הדתיים למנהגים נותנים והם לדתיים, האופייני התיאולוגי העומק ובלי הלכתיים דקדוקיעניות
(שם,8). אזרחית. מדת כחלק התופעה את לראות שניתן כך לאומית, משמעלת גם
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חשיפה ובהם מכר לרבי שהפכו הספרים התרבו אלה בשנים החרדים. בקרב החיים ומורכבות הרבדים בעושר

בריוסף; יהושוע של ביצירותיו (תשמ"ח), "החרדים" לוי אמנון של הפופולרי בספרו החרדים: חי של סנסציונית

לרבי שהפכו רגן נעמי של הפופולריים בספריה .(1991) הרביעי הפוטוגרף ;(1985) כורחו" בעל "אפיקורוס

.(1995) תשוקתך" אישך ו"אל (1994) תמר" "עקדת מכר:

נכתב: לוי אמנון של הספר כריכת על

 לנו ידועים ובלתי מובנים בלתי כלכך ואת ועם חיינו, אורח על משפיעים אלינו, קרובים כך כל
 מתיש קואליציוני במו"מ אבנים, מיידים נלהמת, בהפגנה אותם לפגוש רגיל החילוני בישראל. החרדים
השחורים, הבגדים לובשי אל להגיע ראשון ניסיון הוא לוי אמנון של ספרו [..] החילוניים חיי עם בעימות
של סיפורה הוא "החרדים" המיתוס. מאחורי המסתתר את לחשוף השחור, המעטה את מעליהם להסיר

קיצונית".1 חברה

של השחור המעטה את "להמיר הרצון ובריוסף; רגן של ספריהם ושל לוי של ספרו של היסוד הנחת זוהי כי נראה

בכותרות ראשוני ורפרוף שטחית מסקירה לקורא מתגלה החרדים חיי לתוך זו ארוטית מציצנות קיצונית". חברה

"אישה שישי: פרק במקווה";  בגדים "בלי חמישי: פרק במדים"; "חברה שלישי: פרק לוי: של ספרו פרקי

אחדעשר: פרק שידוכים";  וגבר "אישה עשירי: פרק הנשים"; ואפנת הצניעות "אידיאל שביעי: פרק חרדית";

בת ויפה צעירה אישה רייך. דינה של סיפורה זהו כי נכתב תשוקתך" אישך "אל ב חרדי"; מין  וגבר "אישה
ניאוף: מכל, לנורא בעדתה הנחשב בחטא המואשמת בירושלים החרדית הקהילה

 משלה מאוויים גם לה יש לבעלה, מסורה ואישה להוריה צייתנית בת להיות חונכה שדינה עלפי אף
אותה מאלצים שידוך, פרי נישואיה לעולם. לממשם תוכל שלא ודומה  לידע לריגושים, לרומנטיקה,

למרות שובעה, יודעת שאינה הערגה את להחניק מתקשה דינה אך יותר. עוד הללו המאווים את להדחיק
[...] ומסוכן חזק פתאומי לקשר התסכול את מתעלת היא דבר של ובסופו ונדיבותו, בעלה של אהבתו

z("תשוקתך אישך "אל כריכת (בתוך:

בתיאטרון דתייםחרדייםחילוניים יחסי רבגוניות טשטוש .3.2.1.2

מוצגים מחד, כאמור, פנימיות: מסתירות המורכבים יחסים הם ישראל ומדינת חרדים ויחסי וחילוניים דתיים יחסי

הינאור' צביונה בפני נגף אבן היא וינחשלותם' התקדמותם את הקפיא שהזמן כמסורתיים הישראלית בחברה החרדים

קיום של זה 'סידור' כי (1997) רביצקי ואביעזר "(2002) וינרוט יעקוב מציינים זו לסברה בניגוד המדינה, של

את שסיפק חילונית הציונית למדינה נוח' 'סידור ומתמיד מאז היה הציונית המדינה בתוך לאציונית חרדית יהדות
ישראל, במדינת ולפגוע הלכה מדינת לכונן שואפים החרדים כי לסברה בניגוד החילונית. למדינה היהודי הגוון

כי מדגיש רביצקי ריבונית. מדינה כינון פני על הגלות הווית את תמיד העדיפו החרדים כי ורביצקי וינרוט מדגישים

שלילת בקצרה, דתית', 'חקיקה דחיית מלכות', 'דין קבלת דווקא היא החרדים של השונים הפלגים את שמאחד מה

חוקרים אותם כל על כביקורת להשמע יכולים רביצקי של הבאים דבריו ישראל. מדינת דין וקבלת האנרכיה

לקבוע כדי החרדית ובאירוטיקה בלבושם לפשפש מנסים או אחיד מונוליטי כגוף החרדים אל המתייחסים וסופרים,

חרדיות: מהי

מחזות שני כתב התשעים ובשנות החרדים אודות בשיח פופולריות לוי אמנון צבר התשעים שנות בתהילת 1

חצות תיקון ט1יידלה; הם המחזות התרדים. וזיי אודות וידיעותיו בניסיונו שימשו תור 'קופתית' להצלחה שזכו
דנון. רמי עם בשיתוף הקאמרי בתיאטרון

שבניויורקן. בברוקלין המתבדלות החרדיות הקהילות מן באתת צעיר רב של אישתו היא תמר" מ''עקדת תמר 2
כורחו" בעל "אפיקורוס בריוסף: של ספרו כריכת על סודה. עם ומתמודדת עור שחור פורץ בידי נאנסת תמר
הצד וחשיפת התושניתאירוטית הנימה בהם ובולטים שערים. מאה רקע על נכתבו מסיפוריו "רבים נכתב:

חרדים'1. יהודים של בהפקרותם והעיסוק הישן, היישוב אנשי שבחיי היצרי
.5.9.2002 "העיר", ברוך), אדם (מראיין וינרוט, יעקוב n
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הנבדלים החוגים כל את ולהביא בכללה החרדית ביהדות סימנים לתת המבקש כל כן, על [...]
משקף חרדית" "יהדות המונח אין כלום לעין. גלוי בקושי נתקל אחת, מקפת כותרת תחת הללו

זה  הזר המתבונן של ראות מנקודת תוקף לו שאין חיצוני אפיון מלאכותית, הכללה אפוא
(שם,202,1997) רוח? והלכי השקפות של לגופם ולא החיצוני ללבוש הרואה

הצדדים: לשני בינתיים נוח בישראל ומדינה דת של ההסדר כי אומר י.וינירוט

אותה ומשליך היהדות את לוקח הוא ובפועל שלו, היהודי לפן הכופר את בכך משלם החילוני בינתיים,
שלו המילואים' 'שרות את ממלא הוא ומדינה, דת בעסקת בזה, הגדר. של השני לצד אותה זורק לחלוטין,

(שם). נפשי. על ולשלום ליהדות,

בישראל", דתי ורדיקליזם ציונות משיחיות, היהודים, ומדינת המגולה "הקץ בספרו (1997) רביצקי אביעור לדברי

של כינונה למען כולל למאבק במקורה חתרה לא במרכזם ישראל ואגודת החרדים, החוגים של המסורתית העמדה

החרדית, היהדות המזרחי. תנועת של 'המתונים' החוגים בקרב דווקא מקובלת היתה זאת סיסמה תורה'. 'מדינת

מטרה היא התורה" "מדינת כי טענו דובריה המוצהר, במישור זאת, מכל עצמה מנעה או עצמה "מיעטה זאת, לעומת

(רביצקי,233,1997). הממשית" הישראלית במציאות אחיזה נטולת שהיא סיסמה ריאלית, בלתי

כוללת חרדית' 'יהדות בשם הבריות בפי הקרויה החברתית, הקבוצה כי העובדה למרות כי מציין (1999) רביצקי

המדינה: דין קבלת הוא המאחד המאפיין הרי מזה. זה שונים ומגוונים, רבים מפלגים

ישראל בארץ יהודית במדינה החיים את הרואה כל חרדי'? יהודי 'מיהו יחדיו: דרות החרדיות הקבוצות כל

כמצב הן בחינותיה, שתי על הגלות תודעת דווקא הקודש', בארץ ישראל 'גלות גלות: בבחינת הזה, בזמן

עליו ולקבל המדינה אל להסתגל למאמין שמניחה היא דווקא חברתי, ניכור של כמצב הן מטפיסי עניינים

(224) הוא! דין המלכות דין זאת. 'אומה' של מרותה ואת עולה את

דה הכרה גם ולו החדשה, ההיסטורית במציאות להכיר בחר החרדית היהדות של הארי, חלק כי רביצקי מוסיף עוד
המזינה עם מסוים פעולה שיתוף לקיים לו שהתירו התייחסות, ומושגי הסתגלות דרכי לפתח ידע ואף פקטו,

של להגשתה יומרה  והיפוכו דבר בבחינת היא התורה' 'מדינת רביצקי, מדגיש דבר, של לאמיתו ומוסדותיה.

נמצאו שלא דומה " ואמנם, הימנה. גדולה בעבירה הבאה 'מצווה' ברית, והפרת התורה של עקירתה עלידי התורה

הללו"(רביצקי,97,1997). החוגים בני מאשר יותר המדינה, מן הדת הפרדת לרעיון נלהבים חסידים בישראל

מרכזי יסוד לרעיון בסתירה עומד חילונית הציונית המדינה את למוטט ששואפים ככאלה החרדים של הצגתם

וינרוט, יעקוב .(2002) ווינרוט (1997) רביצקי שמציינים כפי הגלות, חיוב והוא: החרדית האמונה של

אומר: חרדי, משפטן

'מדינה' המושג בישראל. המתגוררים אלה גם יגולה'. 'גלות', המושג את כוחם בכל משמרים החרדים
תחבורה מהוראות 'אמיתות', מכתיב כארגון להם נראית המדינה וזהותי. תרבותי איום אליהם מאיים

(שם)."1' [..] החרדית האותנטיות את לשלול מנסה המדינה החרדים, מבחינת לאמונה. לשפה, ועד ומיסוי

דמוקרטיה אכן תהיה שישראל כדי ומדינה. דת בין מלאה להפרדה מהקריאה מסקנה מציע יונה יוסי A

היהידידתי המאפיין על רק ולא שלה, לאומי היהודי המאפיין על לוותר עליה יהייה אלמד, הוא ליברלית,
הדתי הציבור מול נקיות כשידיו לעמוד יכול הוא זו, מסקנה לקבל מוכן 'הנאור' החילוני הציבור אם רק שלה.
ישראל על שלפיה השני, הדרך את בחיוב לבחון לדעתי, מקום, 'יש מהמדינה הדת של מלאה הפרדה ולדרוש
המדינה ביו ההפרדה את [שדוחה] הרבתרבותית הדמוקרטיה של מהמודל היונקים מדיני משטר סדרי לאמץ
הן מהמדינה תובעת היא אזרחיה. של ולאומיות תיאולוגיות פילוסופיות, המוסריות, העולם השקפות לבין

חותמן אח להטביע אלה לקבוצות לאפשר והן בחברה השונות התרבותיות הקבוצות של האינטרסים על להגן
של העולם מהשקפת מסויימים מאפיינים בתוכו להנוםיע ימשיך הציבורי המרחב של חהותו אופיו על היחסי
הרב הדמוקרטיה אם גם השונים. הציבורים של הלאומית העולם מהשקפת מאפיינים וכן בארץ הדתי הציבור
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יהודית הוויה כל החרדים; בעיני חשוב עניין אינה הלכה מדיבת שכיבון רק לא כי סבור רביצקי גם לוינרוט בדומה

ומגמותיה מעשיה יהיו מעיקרה, ומוכחשת פסולה הריהי לבוא), לעתיד המשיחית להוויה (בניגוד הזה בזמן מדיניה

או מעלה הדבר "אין שלמה, בתשובה המדינה בבי כל שבו ואפילו המדינה, לחוק ההלכה היתה אפילו יהיו. אשר

לא ישראל אמוני שלומי לפיכך, [...] תקומתה. בעצם הטבוע הקדמון החטא לגבי הראשיתית, מהותה לגבי מוריד

התורה, לרוח הציבוריים והמוסדות הציבוריים החיים את לקרב מבת על יחתרו ולא דתית' 'חקיקה למען כלל יאבקו

(רביצקי,97,1997). בישראל" הדתיות המפלגות לעשות שמתיימרות כפי

חיוב מטבע. שלאותה צדדים שני מהווים הציונות, של הגלות ושלילת בפועל, החרדים עלידי הגלות חיוב לסכום,

רז שמתארה כפי הגלות שלילת תודעת של נוחים ליבשללים' אותם הופכת הגלותית והוייתם החרדים עלידי הגלות

קרקוצקין.

שלילת "תודעת מכנה שהוא ממה כחלק החרדים מהשתלטות החרדה את תופס (1994) רזקרקוצקין אמנון

כמה ומונה 1(J 14) היהודי העבר של שלילתו על המבוססת ההיסטורית התודעה של מכונן יסוד שהינה הגלות"

הדכאנית ההיסטורית המציאות מן רק לא התנערות פירושה הגלות שלילת הגלות: שלילת מתודעת הנגזרים היבטים

מה לבין 'פרטיקולרי' בין הדיכוטומיה ההבחבה המדכא. העבר אל מההתייחסות הנובעת המחויבות מן גם אלא

ההגדרות עם אחד בקנה עומדים שאינם יסודות של הרחקתם לשם כלל בדרך משמשת כיאוניברםלי' שמוצג

הינאור'. המערבי העצמי הדימוי על המעיבות תרבותיות מסורות של לשלילתן כאמצעי ההגמוניות, התרבותיות

(שם,116)\

המחזות, בשלושת שגעה. חמץ; קידוש; הספרי: שמואל של במחזותיו בעיקר בולטת הגלות שלילת תודעת

הלתיים של 'גלותיותם' את לוהים המחזות 'משם'. גלותי יעבר' בעלי כאלה בעיקר ביקורתי, באור הלתיים מוצגים
המילה. של הגלותי במובן 'להסתדר' שמנסה 'זעיר' כעסקן המשפחה, אבי אריה, מאופיין בקידוש, השואה. ניצולי

של החוזרות האשמותיה דרך מתגלה זה עבר השנייה. העולם מלחמת בתקופת לתפקודו הקשור עבר יש לאריה

כראוי השתמש ולא 'גלותית' בצורה התנהג כי מאשימה אשתו פרטיזן. שהיה בזמן התנהגותו לאופן בנוגע אשתו

הזיכרון. את למחוק העבר, את לשכוח אריק, דרך הספרי מטיף בחמץ בגרמנים. לירות כדי בידו שהיה ברובה

של מצבו את ומאבחן המצדה הר על אריק עם שעולה וירניק הפסיכיאטר שונים. אתרים אריק מבעיר חמץ, בסוף
טקס שמאזכרת ובנימה כיסא על עולה אריק כמחלה). (הגלות 'פרנואיד', הזוכר האלם את מכנה ההברה, ושל הפרט

הזיכרון: ובגנות שיבחה בזכותה דברים נושא הוא הזיכרון ביום משואות הדלקת

את משמעותי באופן לצמצם תבקש שהיא לצפות יש ישראל, של המדיני המשטר לסדרי דרכה תמצא תרבותית
הישראלית.'.(שם). בחברה הדת של המופרזים המוסדיים ביטוייה

הגלות מושג שונים. בקולקטיבים הכרה מאפשרת שבה הדיכוי והכרת הגלות תודעת כי גורם רזקרקוצקין 1

רז שמוכחש. מה את להאיר מנסה הגלות תודעת דומיננטית. אידיאולגיה תחת שהוכחשו למסורות לפנות מציע
מכיון לטענתו, חיוביות הללו השאיפות להפך, מסוכן, כגורם המשיחיות השאיפות את תופס אינו קרקוצקין
לבחון מאפשר הגלות מושג עיוורת. וצייתנות המדינה בריבונות ספק שמטילה נוספת מערכת מאפשרות שהן

תודעה הגלות', 'שלילת מתחעת הנובע ההדחקה מינח פרקטיקולריאתיברסלי. הדיכוטומיה את מחדש
השואה, (זכרון ישראל יהודי של פלורליסטית להגדרה גם פתח פותחת הגלות, מושג על המבוססת היסטורית

(רזקרקוצקץ,114). מזרחים).
ערכית עמדה בה השותפות בסיס ועל הקיימת התרבות מתוך לבנות מנסה הגלות תודעת הגלות: תודעת חיוב 1

בלי לתיקון שאיפות מסנת הגלות השוויוני. לשילובו לשאוף כדי שמוכחש מה את להאיר  אוניברסלית
(רזקכקוצקין,115). בהווה הפנימיות הסתירות מן להתעלם ובלי העבר כלפי האחריות מן להתנער

126



לבני להגיד רוצה לא אבי ההיסטוריה. את הורס אבי הזיכרון, את משמיד אבי  לזיכרון נכנס לא אבי [...]
לא לשכוח, צריכים [...] מתו לא אם והילדים במדבר למות שצריך המדבר דור אבחבו  לבניך' 'והגדת

.(29 (עמי [..] שלך' לאבא עשו אשר את 'לזכור
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בארצו' ליגולה הציוני והפיכת הציונית המדינה את החרדים כיבוש .3.2.2

על המתבססים הזדהות מסמני בשלושה כפגיעה מובנה החרדים של ייצוגם בו האופן את להראות אבקש זה בפרק

הינם החרדים פוגעים בהם ההזדהות מסמני הישראלית. הזהות רכיבי את שמהווים רווחים לאומיים מיתוסים

המערכות כיצד אראה בכלל. ההגמוניתציונית והאידיאולוגיה והתרבות בפרט התיאטרון טיפח אותם מסמנים

הבאים הלאומיים המסמנים בשלושת החרדים של הפגיעה את מבנה בהצגות והפרפורמטיבית הטקסטואלית

גורמים החרדים  הציונית" ההתיישבות מפעל "'אותנטיות (1) הלאומיתציונית: המדינה להשמדת המובילים

(8ליישר; הציונות שלראשית ההתיישבות לפעולת בניגוד תלאביב העיר את לעזוב והציונות העיר למייסדי

שונים תרבות באתרי הציונית המנהיגות עלידי טופח ההתיישבות אתוס  שנקיו) ברחוב הבית האחרון; החילוני
(2) ; קזבלן; ושלומיק; חלווה מייק; לייק איי הללי; בית כמו בהצגות למדינה הראשונים בעשורים ובתיאטרון

מקומם את מאבדים פליישר כמו הציונית המדינה לוחמי  בקרבי" הנופלים ויפולחן הלוחמים' רעות "'אידיאל

כהורים כבוד של למקום שזכו אלה את גם הציונית הנחלה מן שמניס חרדי 'כיבוש' תחת ונרמסים בחברה המכובד

על טופחו י הנופלים ויפולחן הלוחמים, רעות 'אידיאל בקרב הנופלים בפולחן שותפים להיות בעבר שזכו שבולים

(3) הנגב;; בערבות סיומקה; לי קרא בשלות; הלן* הוא כמו ובהצגות המדינה של הרשמיים התרבות מערכות ידי

כי החרדים את מאשימה פליישר של אשתו השואה, ניצולי ואשתו בפליישר מתעמרים החרדים  ותקומה" "שואה

ומעוגן הרשמית ישראל עלידי התבסס ותקומה' 'שואה מיתוס ליהדותם. הכירו שלפחות מהנאצים גרועים הם

.(1997 (שפירא המדינה תקומת למיתוס וניכוסו השואה זיכרון הנצחת במערכת

 הציונית האומה כליון' 'פטנזיית של מימושה את מעוררת האלה ההזדהות מסמני בשלושת הפגיעה כיצד אדגים

'גולה נרדף למיעוט החילוני של והפיכתו הלכה מדינת כינון באמצעות מתממש הקולקטיבית הפנטזיה של שיאה

עובר החילוני והמיעוט ולערבים לקיבוצניקים מיוחדת שמורה מוקמת האחריז החילוני בהצגה לדוגמה, כך בארצו'.

הלכה. במדינת פרט להיות להכשירו שנועד מחדש חינוך

הקדמה

[...] טינופות גויים, מופקרים, חלאות, צוחקים. אתם מה [...] בתיאטרון סדר עושה אני היום [...]"
זה! השם, חילול זה אלילים! עבודת ולא תיאטרון יהיה לא אצלי [...] אה? 'הבימה', ארורים. מתיוונים,

עמי:55). [1985 ['הבימה' שינקיו ברחוב (הבית ומסיכה" פסל יהיה לא אצלי

תרבותית בפעילות השתתפותם כי להם ומזכיר ההצגה צופי על עמר, הרב שינקין, רח' של רבה מאיים אלה במילים

שעולה מעניינת עובדה על מצביע לו הדומים אחרים במו זה מונולוג ההלכה. מדינת כינון עם לקיצה תבוא חילונית

התיאטרון מבימות החרדים של היעדרותם ניכרת השבעים שנות לסוף עד אלה: בשנים הצגות של ראשונית מסקירה

;[1986 ['הקאמרי' האחרון החילוני כמו הצגות ודנות מייצגות ואיך השמונים שנות מתחילת אך בישראל הציבורי

1990 ['הקאמרי' שידוך בגזולות ;[1993 ['הקאמרי' שיינדלה שיגקין; ברחוב הבית ;[1993 ['הקאמרי' פליישר

הינסתר' החרדי העולם את וילהבין' להסביר ניסיון (1) היבטים: בשני בעיקר עוסק זה ודיון ייצוג החרדי. בעולם [

הלאום מדינת על כאיום החרדי העולם תפיסת את להסביר ניסיון (2) שילון)ק; שיינללה;בטולות (בהצגות

ולגלות לחשוף והתשעים השמונים בשנות כללית מנטייה חלק גם הוא אלה בהצגות חרדיות נשים של ייצוגן 0
הקהילה של ומנהגים לטקסים אירוטית בהצצה לעתים מסתיים זה גילוי מסע החרדים. של ה'שחור' העולם
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בערכים לפגוע שמאיימת השתלטות המדינה, על החרדי היפונדמטליזם' השתלטות במסעות מתבטא זה איום הציונית.

חצות תיקון (ד.לפין,י.להב); שיבקין ברחוב הכית (י.אבןאור); פליישר במחזות אדם ובזכויות הדמוקרטיים

כפי הלאומיתציונית המדינה את לבסוף שתחסל הלכה מדינת ולכונן (י.בןנר) מורי אורי לוי); ואמנון (ר.דנון
מסע תלאביב, על החרדים השתלטות מסע משורטט בפליישר (ש.הספרי). האחרון החילוני במחזה הדבר שמוצג
בחילוגי ממנה. והלוחמים המייסדים של וסילוקם הראשונה העברית העיר של אדמותיה קניית תהליך את שחושף ■

אדם זכויות נשללות בה חברה פונדמטליסטית הלכה מדינת של כינונה לאחר התלאביבית החברה מוצגת האחרון

המערביתחילונית.* התרבות ואסורה בסיסיות

השיח מושג את פוקו שבאר כפי הלאומירשמי השיח בשדה אתר בתיאטרון רואה זה פרק של יסוד הנחת

שהבהיר כפי ההגמונית האידיאולוגיה של חומרית להגשמה זירה משמש זה תיאטרון שדה .(discourse)

זה מימוש במציאות, טקסי חומרי מימוש יש לאידיאולוגיה : (Aitimsser 2003) אלתוסר לואי זו הגשמה

ליחיד שקוראת הסבה באמצעות לאומי לסובייקט היחיד את אידיאולוגיה מתמירה בהם הדרכים אחת הוא

של 'אוייביו' הגדרת באמצעות גם זאת עושה לסובייקט היחיד את שמסב התיאטרון שיח שדה  להזדהות

ומאידך מחד, הסובייקט של להזדהותו הקוראים סימנים של מערך מובנה החרדים אודות במחזות הלאומי. הסדר

מוביל ההזדהות למםמני החרדים ציות אי לכך, בנוסף ממשי. איום ומהווה אלה סימנים מפר 'האחר' כיצד מודגם

זה. בפרק שאסביר כפי הלאום, מדינת השמדת של הקולקטיבית' 'הפנטזיה את החרדים 'האחרים' להגשמת

אינטרפלציה .(2003 (דותן האינטרפלציה עיקרון על המושתת איום הפונדמנטליםטיפשיסטי, היאיום' הבניית

כפי מסויים, אידיאולוגי בסדר זהות בעל לסובייקט אינדבידואל של להפיכתו או לאשרור להזדהות, הזמנה מבטאת

:(2003) דותן אייל זה מונח שמגדיר

הזאת הקריאה [...] פנטזיה עם מסמן, עם דימוי, עם  להזדהות כהזמנה או כקריאה מוגדרת אינטרפלציה
מםויים זהות רכיב עצמו על לקבל אותו משדלת מסויימת, סובייקט בעמדת שלה הנמען את להציב מבקשת
עלידי או ממנו, מדומה מוצא והבטחת חדש הזדהות משבר יצירת של בדרך פועלות אינטרפלציות [...]

" (שם,17). קיים משבר על טרמפ 'תפיסת

ובהם מכר לרבי שהפכו הספרים התרבו אלה בשנים זה. נושא של מורכבותו לחשיפת להגיע מבלי החרדית
"להסיר כנסיוו (תשמ''וז) "החרדים" ספרו את לוי אמנון זאת שהגדיר כפי החרדים, וזיי של סנסציונית חשיפה
של הפופולרית בספרות רווחות כאלה אירוטיותסנסציוניות חשיפות קיצונית". חברה של השחור המעטה את
בר יהושע של ביצירותיו או (1995) תשוקתך" אישך ו"אל (1994) תמר" "עקדת מכר: לרבי שהפכו רגן נעמי

.(1991) הרביעי" ו"הפוטוגרף (1985) כוחו" בעל "אפיקורוס יוסף
מתחילה השמונים שנות לאחר אך משמעותי באופן בתיאטרון מיוצגים החרדים אין השבעים שנות לסוף עד ¥
התיאטרון הליברליים. ועקרונותיה לאומיתנחזמיינת' 'הקהילה על כיאיום כ'אחר/ מיוצגת להיזת זז קהילה
ועליית הפוליטי המהפך שנת  1977 משנת לכך ובהתאם הלאומיציוניליברלי, בשיח אתר מהווה הישראלי
המדומיינת הליברלית הקהילה גבולות את לשרטט הנטייה מתגברת  והדתי המזרחי הימין של וקולם כוחם
החרדים את להציג ומאידך מחד, משפחתי סיפור אחר, מקום המורדים; הים; על וינה העשרים; ליל בהצגות:

זו. קהילה על כאיום
לקריאה סובייקט של היענותו בנושא עסק תרבות בחקר המרכזיים הזרמים אחד שהינו הפסיכומרקסיזם, 00

את להגדיר וממשיכיו (Althusser 1969) אלתוסר לואי את שהוביל חקר אדם) או מוסדי (גוף אחר, מישהו מצד
(דוחן פנטזיה עם מסמן, עם דימוי, עם  להזדהות כהזמנה או כקריאה (interpellation) האינטרפלציה מושג

ואילו כלשהו; דימוי או זהות של מסמן מנציגיה אוח באמצעות לספק אמורה האידיאולוגיה .(2003
תמיד לה שיש הזדהות זהות, של מסמן או דימוי אותו עם כלשהי ברמה להזדהות אמור מצדו האינדבידואל

בזהותו מסויים חלק שאלה בסימן מועמד שבו רגע כוללת אינטרפלציה של דרמה בל כלשהו. מטריאלי ביטוי
תאי כולל "[ש] כאשכול העכשווית בישראל ההגמוניים המסמנים אשכול את מגדיר (2003) דוחן הנמען. של
ייצורו עקבות את מטשטש או מדחיק תקני סובייקט [...] ציוני אשכנזי, אזרח, גבר, ישראלי, יהודי, כמו מסמנים
שמכנה מה הוא הפרט של הזדהותו מידת את המגדירים מהמסמנים אחד לדוגמה, כך (שם,14). האחר" עלידי
להזדהות קריאה הוא זה "קול הזיכרון: צפירת החמישים, שנות בראשית לשימוש שנכנס ייחודי' כ'מכשיר דוחן
(שם, התקני" הישראלי של הסובייקט עמדת עם גם אך המתים והגיבורים הקורבנות עם כאחת ופרטית לאומית

(15

129



על שאלה בפני הסובייקט את שמעמיד זהות של מתוזמר משבר יצירת של באופן גם האינטרפלציה פועלת מאידך

(דותן,22,2003) ואדמה משאבים השפה המנהגים, על איום הלאום, על איום פנטזיית יצירת באמצעות זהותו אודות
ך

כל זהותה: את לגבש בדי 'מדומיין' איום הלאום קולקטיב מול אל ומציבה קולקטיבית פנטזיה מגייסת אינטרפלציה

מתרחשות שבהם כאלו, לרגעים בדיוק שנועדו קולקטיביות פנטזיות לעצמה מייצרת דותן, מציין חברה,

את שונות מדומיינות בדרכים להסתיר הוא הללו הפנטזיות תפקיד פורצת. האיוויו ואניגמת ממשיות אינטרפלציות

מאוחד, להיות יכולתו חומר כמובן, הוא חברה או קולקטיב כל של ביותר הבסיס הסירוס קהילה. בל של הסירוס

לחוסר הזאת, לאניגמה פתרון מספקת פנטזיה כמסמנים. רדיקלית תלוי מגודל, פגום, חסר, היותו שלם; אורגני,

הוודאות;

מבוססת הזאת ההרמוניה זאת עם הרמוניה. של עין מראית ויוצרת החרדה את מפחיתה [הפנטזיה]
או אנטישמיות בפנטזיות כמו נעים, לא או מבעית איום, משהו כדורש הגדול האחר של תמונה על לפעמים

שלה התענוגות את מארגנת חברה שבאמצעותה הנוסחה אפוא היא הקולקטיבית הפנטזיה פשיסטיות.
בסכסוכים תמיד לוותה העשרים המאה במהלך הלאומיות התפרצות [...] שלה. האנטגוניזם על ומכסה
את ממנו לגנוב המאיים אחר מול אל אלימה בפנטזיה עצמו את לארגן חייב שלאום משום מדם. עקובים

שלי).71 הדגשה (שם,2221, שלו. האוצר

מתפקד האיום כי אטען שונים, הלאומיים הזדהות מסמני עם הזדהות כמעודדת האינטרפלציה לתפקיד בנוסף

מחודשת להזדהות לגרום כדי משבר יצירת של בדרך בתיאטרון, המדומיינת הקהילה על הפונדמנטליסטיפשיסטי

פנטזיית הלאום. מדינת את 'להכחיד' המאיים המשבר מול בעומדו מחדש עצמו המגדיר ההגמוני הסובייקט של

זהותו, את להגדיר הסובייקט את וגוררת חיצוני 'איום' ממקמת זו פנטזיה מחד, כפול, באופן פועלת זו הכחדה

המובנת המדומיינת הקהילה של היותה את הסירוס, חווית את דותן, שהראה כפי מסתירה, זו פנטזיה מאידך,

הדמיון פעולת אותו סירוס  פגומה חסרה, אורגנית, לא מאוחדת, לא 'מסורסת', בפרט, ובתיאטרון בכלל בתרבות

ואתנוצנטרית. מקונפליקטים חפה קהילה  הרמונית תמונה בהציגה להסתיר מנסה

בפליישר הציונית ההתיישבות מפעל 'אותנטיות' הזדהות: במסמו פגיעה .3.2.2.1

מראשית הציונות אותה: המכוננת האידיאולוגיה את ובעיקר הישראלית החברה את העסיקה האותנטיות סוגיית

ניכרים חלקים על להישען היה ניתן לא (2001) צוקרמן משה כותב 'חדש', של במובנו האותנטי ביצירת דרכה.

[...] הכרח בגדר היתה ה'מקור' אותנטיות של המדינה:"האידיאולוגיה של הראשונות בשנותיה הישראלית מהחברה

היסטורית, לגיטימציה של כאקט (עברי) האבות 'ארץ אל שיבה התחדשות, של כאקט (חקלאי) היטבע' אל שיבה :

(צוקרמן,185,2001) 'ראשונית'" אותנטיות של כאקט (חלוץ) הארץ' 'כיבוש  השתיים של והםינתזה

כמעוז  הליברלי השמאל בשיח הבנייתה בעקבות  בתיאטרון תלאביב העיר מובנית השבעים שנות לאחר ך
זו הבנייה השנה. כישראל האחרים האזורים מובנים שלעונזתה (2001 (בןעמי ו'השפויה' 'הראשונה' ישראל

העיר של מאפייניה את פוקו מישל שמסמן כפי אוטופית לבנה' כ'עיר תלאביב של ביצורה את הגבירה
לתוכה. הפולשים בחרדים מוקפת הלבנה' 'העיר .(2003 (פוקו המודרנית במדינה האוטופית

(סגל וממשיכיה קליין מלאני של האובייקט יחסי תיאוריית פי ועל הפסיכודינמית התפישה עלפי ה'אחר' *

או להתמודד יכול הסובייקט אין שאיתם חלקים הסובייקט, של חלקים מושלכים עליו ה'אובייקט' הוא (1999
ממרכיבי אחד שהוא לאחר שליליים מאפיינים שיוך של עמדה תופסת החברתי בתחום זאת השלכה להכיל.

כגלותי שנתפס מי על טפיליות, נשיות, פסיביות, כמו, שליליות תכונות השלכת כלומר, הסובייקט, של הזהות
מזרחי. או
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הזדהות. למסמן הופכים הארץ ויישוב כיבוש  מיתיזציה של תהליך גם מהווים הארץ' 'כיבוש של 'אותנטיזציה'

האוטופית העיר רחובות אופנים: בכמה השונות בהצגות החרדים עלידי שנפגע הזדהות מסמן להיות הופך זה מיתוס

את 'כובשים' החרדים  העיר והקמת המאה בראשית הקרקעות רכישת לעומת החרדים; עלידי נכבשים ה'לבנה'
תלאביב הישיבות; של הבטלה לתרבות מנוגדות עברית ועבודה בנייה ירושות; וגזלת הפחדה שוחד באמצעות העיר

החרדים 'כיבוש' בעקבות העיר את עוזבים המפוחדים המייסדים בני חברתית; בסגירות מתחלפת פתוחות דלתות של

r אותה.

מיוחדת מרחבית בחלוקה מעוגנת תלאביב לעיר החרדים של האמורה ויפלישתם' ההתיישבות במפעל הפגיעה

הנרטיב את המגשימים ההגמוניים הסובייקטים מצויים בהם חללים משורטטים מחד הישראלי. בתיאטרון שניכרת

בצורתה עצמה החברה "זו אוטופי מרחב (2003) פוקו מישל שהגדיר כפי אוטופיים חללים הם אלה חללים הציוני.

הטרוטופיות. נגד מיקומי הם תלאביב האוטופית לעיר הפולשים מגיעים מהם האיזורים (שם,11). המושלמת"

מראה שהוא ההטרוטופי המרחב משפחתי, סיפור המורדים; כפר; במחזות ניכרים האוטופיים החללים (שם).

גןע7ך ©נגיר; בובה; מוגרת; בשיפ מיתהוט; קריזה; המזרחים; אודות במחזות נחשפים זה מיקומ של מהופכת

דרופ.

יפלשו אלה וגלות עיירה הציונית. החברה על ומאיים רודף מרחף כצל והגלות העיירה מופיעים המחזות בשלושת

החרדים כי שמספרת פליישר משפחת של חברה רוזה מתארת כזאת פלישה הכאוטי/הטרוטופי; מהמרחב בפליישר

שישי; ביום אופנועם על רכבו כאשר נפשם את סיכנו חילוניים צעירים כי לכך וגרמו שרשראות קשרו

מדינה בנינו זה בשביל בשטייטל. כמו אותם, תראה השחורים. רק כאן. להתגורר צעירים באים לא מאז
שלי). הדגשה ,47) ודמעות? זיעה שפכנו זה בשביל גולה? פעם עוד כאן לעשות

החלל המייסדים. האבות של בשמות שהונצחה 'קדושתם' ונפגמת החרדים עלידי נכבשים האוטופית העיר רחובות

גבולות שהם החלל של גבולותיו את המסמנים הרחובות שמות דרך עצמו מבנה תלאביב של האוטופיקוסמי

תל על החילונים של ובעלותם שייכותם  זה בחלל הציונות אבות של שמותיהם דרך חותמה שמותירה הציונות

הדמויות של הכרזתם דרך מונצח הרחובות 'כיבוש' אלה. שמות דרך נבנית הישנההעבריתהחילונית אביב

החרדים. עלידי הרחובות קניית על וההכרזה הדרגתי כיבוש על החילוניות

הרצל, והעיר: הצינות מייסדי של המוחלטת זכאותם ואת העיר על האמיתית הבעלות את מצהירים הרחובות שמות

הם יותר מאוחר החרדים שמניחים שבת שרשראות בתלאביב. הבילויים ברחוב נמצא האיטליז החלוצים. הבילויים,

מזכירים הרחובות שמות הרצל. ברחוב גם השאר בין הם החרדים קונים אותן האדמות והחלוץ. הבילויים בצומת

מנכסים (פליישר) הציונית הטריטוריה את ש'גוזלים' החרדים הראשונה. העברית העיר את ייסד מי מלכתחילה

והפיכתם הציונות של דחיקתה את מסמל אלה לרחובות החרדים של פלישתם הציוני. המרחב רישום את גיאוגרפית

נרדף. למיעוט תושביה של

הבשר: ממקרר וודקה בקבוק מוציא כשהוא באטליז לחבריו פליישר אומר הראשונה בתמונה הלוויה לאחר

משפט .(9) יפים". יפים. החיים לדאוג מה אין יהודים, כולם גויים, אין שלנו, הרחוב שלנו, העיר שלנו, "המדינה

החילונים. של תהיה לא והעיר יפים להיות יפסיקו החיים יותר; מאוחר שיקרה להיפוך רומז זה מטרים

הישראלי. בתיאטרון תלאביב העיר ייצוגי המפרט די נספח ראו *
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מתואר התהליך וההתיישבות. האדמה על הבעלות רכישת אופן את תארה ובןאמוץ) (חפר הקטנה אגיב תל ההצגה
כמה קודמים. תושבים וללא עבר ללא והחולות הים מתוך פלאית לידה שנולדה עיר שומם, במקום בהתיישבות

הראשונה האספה "הנה בחולות הראשונה האסיפה את המראה השקופית לדוגמה, כמו זאת, מדגישות שקופיות

נפלו אשר והנחלה החלקה מה ידע למען בפור מושך איש איש אחוזתבית. למייסדי הופכים יפו יקירי בחולות.

הבאה השקופית הרצליה". גימנסיה את אקים "אני אומר גי הפועל" הועד יקום שלי השטח "על אומר אי בחלקו",

תהיה הבאה השקופית הרצליה. לגימנסיה הפינה בן הנחת טקס זהו חדשה", חברה באדמת הראשונה אבן "הנחת היא

.(5) וטוריות" חול מריצות עם עבריים פועלים של "שקופית

ולא חולות מתוך ונולדה נוסדה היא להזדהות: ולקריאה אביב תל של ייסודה לסיפור כאן חוברים טיעונים כמה

ידי על ושוויוני צודק באופן נעשתה הקרקעות חלוקת הפחדה; בדרבי רכושם את נחלה או תושבים בכוח גירשה

העבריים(תלא3יב הפועלים מיד לבנות החלו המבנים את התושבים; מן למי מיוחדת העדפה בלי פור הטלת

הקטגה).

לתלאביב: החרדים פלישת לסיפור היפוך בסימן עומדים החולות מן העיר ייסוד לנרטיב שחברו אלה טיעונים

נוכל מתווך באמצעות והטרדה, הפחדה באמצעות העיר מתושבי בכסף נקנית בפליישר החרדים של תלאביב

הגלותי.00 היהודי הסטריאוטיפ של דמות בן (הונד)

קרקעות: רוכש הוא וכיצד הונד של מעשיו מהם כהן, החילוני הלויית לאחר פליישר המחזה בתחילת מסבירה רוזה

ברחוב ויוצא נכנס שאלות. שואל מחטט, מרחרח, בשכונה. מסתובב אותו ראיתי פעמים כמה כבר [...]
שלהם. המגרשים את לקנות הוותיקים. את מחפש הוא [...] בית בעל הוא כאילו החלוץ וברחוב הרצל
אצל פעמים כמה היה חבר שהוא יודעת אני שלו.  ז"ל תחייה של האדמה על החדש שהבניין אומרים

.(14) ללוויה. בא הוא זה בגלל הזקן. כהן של האדמה את רוצה הוא אם אתפלא לא ואני השכנרית

את מגרשים הפליישרים בעירייה, ברשיונות לסייע גרשון את משחד הונד שוחד. מתן כולל האדמה רכישת אופן

מהשכונה. אותם לסלק יכול לא אתה שלך. מהבית אותי לסלק יכול אתה " להם: אומר והוא להונד, שסייע גרשון

(73 אז?"( תעשה מה שלהם, תהיה המדינה כל מעט עוד שלהם. כבר היא

"אני פוקס: הרב לטובת צוואתו משנה החילוני גרשון העיר. על להשתלטות נוספת דרך היא ירושות וגזלת מרמה

מספיק לא אני אבל רוזה, כמו אותם, שונא אני כאן. הכוח עכשיו הם האדוקים, לי? היתה ברירה איזה בזה? רציתי

תיאבון לו יש הונד, את מכיר "אני הילדים של הירושה ביחס מזהיר, פליישר זה" את להם להראות בשביל טיפש

.(72) גדול" יותר

פרקטיקות דרך מסתמן תלאביב של האוטופי החלל  העברית ולעבודה לבנייה כניגוד מסתמנת הישיבות תרבות

הציונית לפעלתנות בניגוד צנועה. כפיים עבודת ובאמצעות 'אותנטי' באופן בניינים בניית כמו ראשוניות 'מקוריות'

הילידים כמו בונה פליישר אחרים. עלידי למרחב, הפולשים בנייניהם ובניית החרדים של בטלנותם מתוארת

קיבל השחרור במלחמת השתתפותו לאחר כיצד מתאר פליישר במקום. ונטוע שייך הוא עלכן (הערבים), האחרים,

אותו עשיתי חלודה,  הברזל חול,  המלט רמאות. הכל בונים היהודים הערבים. כמו "בניתי בית. ובנה 'חירבה'

ברטה?"(3) אהה אותנו, יזיזו לא מפה [...] שלי הסופית התחנה זה אותו. להוריד יכול לא אחד אף מאבן. חזק,

קבלן עלידי נעשית הבנייה המקום. עם משתלבת שאינה מודרנית בנייה היא (החרדים) 'החדשים' של הבנייה

תקום היכן שקובעים הרבנים החלטת עלפי  דמוקרטית בלתי בדרך נעשית והבניינים הקרקעות קניית 00

בונים אחרים בעוד בישיבות, לומדים אלא עובדים החרדים אין העבריים, הבנאים כמו שלא ושכונה; ישיבה
בכנסת הדתיות המפלגות של המוחלטת שליטתם בחסות הדתיים פולשים שינקין ברחוב הבית בהצגה עבורם.

תלאביב. העיר על ומשתלטים
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לדוגמה כך הישן, בסגנון עברית בנייה כפיים. עבודת הוא האידיאל הקנזגה אביב בתל כמו בפליישר זרים. ועובדים

הקטנה: בתלאביב וגניה" "דגיה במערכון
אומרת: גניה

גבו על מעמיס הוא איך לראות הולכת לפעמים אני עברי. בנאי של חברה להיות זה מה לך מתארת לא את
וכשהם הפסקה ללא שעות 10 הטיח את מעבד הוא איך הזיפזיף, מריצות את דוחף הוא איך הלבנים, את , י
עבודה אושר! איזה אושר! המיובלת....איזה בידו אותי מלטף כשהוא ובערב שעות! 12 גם בטון גג יוצקים

.(35) יהודים![...] ארצנו, את יבנו הערבים לא עברית! עבודה עברית!

תורה בלימוד בישיבות תלאביב של החדשים תושביה 'מתבטלים' תלאביב את שבונה העברית לעבודה בניגוד

החדש. בבניין שכניה על אומרת חוה בתיהם. את עבורם בונים ואחרים ובניינים אדמות קונים עסקניהם בעוז וגמרא

יתלוננו בהצגה יותר מאוחר .(3) מהסמינר" שלי חברות כולן כמעט והנשים בעלי עם לומדים כולם כמעט "הגברים

החרדים. של בטלנותם על החילוניים וחבריה רוזה

פיינגולד בןעמי שלדברי ערמומים נוכלים כשני עטייה וחכם שטאט הרב הרבנים, שני מוצגים חצות בתיקון גם
ומוגבלות.1 נלעגות צרות, כיתתיות אישיות רוח עמדות אלא אידיאולוגיה, אמונה, עולם, השקפת מייצגים אינם

בפליישר תלאביב גם ועוד. צלמים בנאים כפיים, עובדי מלאכה, בעלי של עיר היא הקטנה בתלאביב אביב תל
אנשי מרבית סוחר. עצמו את מגדיר פליישר  בורגני פליישר, את מגדירה רוזה קטנים. סוחרים של תלאביב היא

עוסקים זאת, לעומת החרדים עסקני זיגל. הסנדלר כמו והקטנה, הישנה תלאביב של זעירים סוחרים הם השכונה

שמכונה הונד כמו העסקן בישיבה, לומדים הבחורים מרבית בעוד העיר. של הותיקים תושביה ונישול ברכישה

שהם ענייניו לקדם כדי ההנדסה מנהל עם מפוקפקים קשרים יוצר אפלות, תיווך עסקות עושה רוזה, בפי 'פרזיט'

אדמות. קניית

כי ביודעו כשרות, תעודת עבור שילם שלא השנים כל עבור דולרים אלפיים לשלם עליו כי פליישר את משכנע הונד

ההכשר, את מקבל לא אני "אם להונד מסביר פליישר החרדים. של החדשים' בישיכונים תקפה אינה זו תעודה

את להבין עליו כי לו אומר הונז התעוזה" שתגיע אפילו יחזרו לא ולכאן יתרגלו אחר, לאיטליז ילכו האדוקים

.(33) שילמת." לא משמע רצית, ולא ציפצפת לך כשהיה אבל חלילה. חשבונות איתך עושים שהם "לא הרבנות,

עיסקאות"[ עושים שם כמקום הכשרות, תעודת קבלת לאחר ללכת מקפיד הוא אליו הכנסת בית את מתאר פליישר

הכל. קונים הם מוכר. מי עוזב? מי עסקים. רק מתפללים. לא כן גם אבל ומתנדנדים, מבינים הם הם, אבל [...
.(46) "[...] בבילויים בהרצל,

מפתיחות מורכב האוטופי החלל של אופיו  פתוחות דלתות של לתלאביב בניגוד עומדת חרדיתגלותית סגירות

את מתפעל האוטופי החלל גלותית. חברתית סגירות הוא זאת, לעומת הכאוטיחרדי החלל של מאפייניו אך ואמון

'אמיתי'. ועלכן כיראשוני' מהותני באופן שנקבע מה עם ההזדהות פנטזיית

...1912 שנת הרצל רחוב "עליזה: הילידית; בעיר השלווה מתוארת  הקטנה בתלאביב הרצל. רה* של שקופית

רוטשילד שדרות בפינת מנמנמים הדליזיאנס צוננים...סוסי ומימיה גיארה עמדת הצפוני עננים...בחלון ללא שמים

נ..]"(14).

סטריאוטיפים של אוסף אלא אינם אותם הסובבים הישיבה ובחורי העסקנים שאר "גם כי פייגולד מבהיר עוד 1

מזרחית." ו/או ליטאית ישיבה של אותנסי כעולם המחזאים בעיני שנראה מה את לייצג האמורים לקריקטורות
(9.5.1996 (פיינגולד,"הצופה"
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דלתות עם ישבה עיר היא הישנה אביב תל החרדים. פלישת לפני תלאביב בתיאורי בפליישר מתוארת דומה שלווה
פרוסת תה, בוס זאת בכל "אולי . החרדית לחוה אומרת ברטה מאויימים. בלתי תושביה מרגישים בה עיר פתוחות,

פתוחה תמיד הדלת מכירים, כולם הבית, זה פליישר, של והאיטליז משפחה, כולנו בשכונה כאן תתביישי, אל עוגה,

נ..]"(27).

אותה לא זה המדינה משתנה. הכל אח, פתוחות. היו בשכונה הדלתות שכל הימים "איפה לברטה: אומר פליישר י

אבנים להשליך אביב תל של החרזים תושביה יתחילו כאשר יותר, מאוחר .(22) אנשים" אותם לא והאנשים מזיגה

תושבי נוכחו כאשר שנעלמה תמימות שאבדו, והתמימות הבטחון אודות לברטה פליישר של דבריו יובנו חילונים על

מסתגרים החרדים התושבים החרדית. הקהילה ראשי של האמיתית כוונתם מהי התמימים החילוניים השכונה

אותם. הסובב עם חברתי או מסהרי מגע כל ומנתקים לרב נשמעים הם שטייטל תושבי וכמו החזשים בבניינים

סגורות'. 'דלתות של שכונות הם הדתיים שכובות

צעירים ערה, תנועה הקגזנד; בתלאביב  לציונות מהופכת תנועה מסמנים העיר את שעוזבים המייסדים בני

מהנמל, תמונות של שקופיות שתי .. בנמל" וליובה "חפציבה בתמונה הארץ. את בונים וצעירים לארץ מגיעים

בידה. ושמשיה נכנסת רחל לים. במשקפת ומסתכלת שמשיה, עם כסא על יושבת עליזה

ביפו? כאן לך מה ליובה? זאת, היא האת רואות? עיני מי את הביטו, הביטו חפציבה:
.[..] מאודיםה שלי לקוזין מצפה אני חפציבה, שלום ליובה:

גוברת למכורתנו, העלייה נוסעים. נמלאה אחת דוגית עוד תאמרי? מה במשקפת). (מציצה חפציבה:
לחודש. מחודש

בה. ולהיבנות לחיות כדי המצויינה ארצנו אל בא קוזינכם האם כאן. נהיה מעטים עוד לא ליובה:
בה. בביתכם לדור האם  שלכם והקוזין [...] חפציבה:

במושבות. לאריתמטיקה מורה היה בי לא, ליובה:
לחיות באים רוסיה, בני אחינו כי על מאוד, עד אני שמחה חדווה. נפשי את ממלא זה האמנם? חפציבה:

(16) מולדתנו" במושבות

בגלל עוזבים אלא מגיעים אינם הצעירים  הציונית העלייה לאתוס הקשורים ההזדהות מסמני נפגעים בפליישר
כי: מספרת רוזה המדינה. על ומגינים שתורמים אלה הם השכונה את שעוזבים הצעירים החרדים.

הזה, הצעיר הזוג את זוכרים אתם נפשות. סכנת זה החלוץ, פינת בבילויים ברזל השרשרת את ששמו מאז
מבילוי חזרו הם [...] סטודבטית היתה היא הים, בחיל קצין היה הוא ברובקה, של בדירה שגרו הנחמד,

רק כאן. להתגורר צעירים באים לא מאז השרשרת. על נהרגו וכמעט שלו האופנוע על שישי ביום
בשבילם גולה? פעם עוד באן לעשות מדינה בנינו זה בשביל בשטייטל. כמו אותם, תראה השחורים.

.(46) ודמעות? זיעה שפכנו

על מלאה זכות לו שיש הים חיל קצין עוזב הארץ את ובנו הגלות, אודיםה את שעזבו הצעירים לתנועת בניגוד

ישחורי(46). שטייטל ויוצרים והחרדים העיר

של וזיכרונותיהם הקרב סיפורי באמצעות בהצגות שנבנה לוחמה הירואיקת מסמן נפגע הזדהות מסמני שני

ההזדהות מסמן הוא שנפגע נוסף מסמן המדינתיים, והמורשת ההנצחה מוסדות דרך המטופחים מסמנים  הלוחמים
הנופלים. פולחן

בקרב' הנופלים ופולחן הלוחמים' רעות 'אידיאל הזדהות כמסמני החרדי של פגיעתו .3.2.2.2
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בתרבות הזדהות למםמני שהפכו בקרב' הנופלים ויפולחן הלוחמים' רעות 'אידיאל אלה: בולטים מיתוסים שני

הנופלים מפולחן ומתעלמים הלוחמים' 'רעות זיכרון את שמכתירים כתיאטרון הדירדימ עלידי בפגעים הישראלית

©ליישר.ק בהצגה וחבריה רוזה השכולה האם של והשכול

בתולדות פרק הוא המודרנית המלחמה זכר  הלאומית התודעה מרחב בתוך מתופעל בקרב הנופלים פולחן
לאומי פולחן של חדש מוקד לעצמה רכשה (1993) ג.מוםא טוען האומה, הישראלית. לחברה אף שהועתק הלאומיות

צבאיים, קברות בתי מלחמה, אנדרטאות כולל הפולחן המולדת. למען וקורבנם החיילים של הגבורה זכר את וניצלה

אידיאלים שני הלוחמים. רעות אידיאל והוא נוסף מיתוס לטיפוח בקרב הנופלים פולחן את קושר מוםא זיכרון. ימי

הנצחתו. בדרכי הלוחמים רעות אידיאל את תדירות מאזכר הנופלים פולחן בזה: וה קשורים אלה

בקרב והנופלים הלוחמים ובזיכרונות הקרב בסיפורי בפליישר מתבטא הלוחמים' רעות 'אידיאל של ההזדהות מסמן

רצו האנגלים כי מספר פליישר במלחמה. פועלו על לו שניתנה הוקרה תעודת לפליישר החילוניםציוניים. שמעלים

לקפריסין: אותו לזרוק

מגיע. תמיד  פליישר מה, אבל לחוף. שהגעתי עד הנשמה לי יצאה כמעט המעפילים. מאניית לים. קפצתי
לא עוד [...] הפרטיזנים עם והתחברתי קפצתי ללאגר. הרכבת על אותי שמו הגרמנים. עם דבר אותו

מה ידעתי לא אפילו אני ערבים. תשחוט לך והיידה, ביד רובה לי נתנו כבר מהמים, התחתונים לי התייבשו
(11) ערבים. זה

החיים זה הזה הבית הבית"[...] את למכור מתכוון הוא שאין החרדי המתווך להונד הראשונה בתמונה פליישר

הונד במלחמה?" השתתף אדוני פה! פליישר  היום עד השחרור מלחמת מאחרי בכסף. חיים למדוד אפשר אי שלי,
פליישר שקיבל תעודה  התעודה" הקיר על כאן הנה גדול, פייטר היה "פליישר מציין פליישר ילד. היה כי עונה

של לכינונה הלוחמים ומן הציונות מראשי שמורכב הגבורה מתור חלק הם וחבריו פליישר .(16) המדינה מנשיא

מול לעמוד מסוגלים אינם המפוארת הצבאית המורשת בעלי אפילו כי לדעת נוכחים אלה לוחמים והמדינה. הציונות

החרדים. מאימת תלאביב את נוטשים בצבא קצינים גם כי שיתגלה כפי  החרדים כוחות
בתקווה העצמאות. במלחמת השתתפותו עבור שקיבל ההוקרה תעודת  מובהק הזדהותי מסמן על מוותר פליישר

"זה במקומה; הכשרות תעודת לתלות ממהר הוא שלו, הכושל לאיטליז כלקוחות החלשים שכניו בחרלים לזכות

"תתבייש לו. אומרת רוזה גודל". אותו התעודות כל את עושה הממשלה בדיוק. מתאימה והמסגרת בולט הכי המקום

שאתה הזאת. המדינה בשביל דם שנתת אתה להשוות. מעיז אתה איך שכאלה. דיבורים ממך לשמוע פליישר. לך

שזילזל פליישר של הטרגית טעותו מתבררת העלילה של בסופה מהנשיא?"(13). שקבלת התעוזה את תזרוק

בל יפסידו דבר של בסופו כשרות. תעודת במקומה ולהציב הלוחם תעודת את להסיר והעדיף ההזדהות במסמן

החרדים. כוחות לטובת ושכונתם ביתם את הלוחמים החילונים

מספרת רוזה השכול. של והמקודש המועדף הסטאטוס את שמקדם הנופלים פולחן הוא שנפגע נוסף הזדהות מסמן

שכולה: אם בתור כבוד מקום לעצמה קונה כך ותוך המתווך, הונד של שכנועיו מול עומדת היא כיצד

לי יש זקן, עץ אני [...] חזר. והוא המדרגות מכל אותו זרקתי [...] אצלי. היה הוא פעמים חמש [...]
שלא וחזק זקן עץ אני מאוד. עמוק לעקור לעקור, צריך אותי לסלק כדי באדמה. עמוק עמוקים שורשים

נהרג שלי שבועז ושבע בשישים לך, לספר יכולים הם מהונדי גדולות יותר מערות עברתי רוח. מכל ניבהל

עם החרדים של הזדהותם אי היומית בעיתונות 'מוכחת' צה''ל ולחללי לשואה הזיכרון בימי שנה מידי ס

הזיכרון צפירת אינטרפלטיבי. זהות רכיב כלפי הוזרדים של אדישותם את המראים צילומים באמצעות המדינה
המתים. לדבר לעמוד שקוראת
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כדור לעצמו וירה הכאב את לסבול היה יכול לא שלי, שאברהם שנים, חמש ואחרי ירושלים. שחרור על
לקחתי הבן ואת האבא את חי. עדיין הוא אבל הזקן העץ את גדעו פעמיים שלנו. בועז של הקבר על בראש

.(69) שלי. מהבית לקבר יקחו אותי וגם הזה מהבית לקבר

מזכאותם ומפחיתה הארץ על לזכאית רוזה את הופכת הקדושים והמקומות ירושלים שחרור על בועז הבן של נפילתו

פנטזיית תפעול ואת המחזה בסוף היטרגי' ההיפוך את מבנה זו עובדה  הארץ על החרדים של הרופף וקשרם

ונוטלים ואישתו, פליישר על דתית קבורה כופים השכונה, כל את קונים החרדים בעוד דוממת נותרת רוזה ההכחדה:

דתי. למוסד הפליישרים של המפגר בנם את

מבטיחה והנופלים הרעות אידיאל באמצעות הנחתמת שייכותם כי וחבריו פליישר של 'התמימה' תחושתם למרות

ההתקפה מול אל כי מאמינים וברטה פליישר ובניהם. המייסדים את להביס החרדים מצליחים בטוח, מקום להם

(השכן שכנר של החוב את לשלם מגיע גרשון כאשר אחרת; לגלות ומתאכזבים מסודר, צבא לעמוד חייב החרדית

גבר, פעם היה לו? שיהיו "ולמה עונה: פליישר לבוא" פנים לו היו "לא אומר הוא פליישר של באיטליז שעוזב)

אחד ביום נגמר והכל דורות שלושה הכלות. עם לכאן באו הנכדים הילדים. את כאן גידל פה, התחתן שכנר.

השכנר "סמרטוט אומרת: ברטה בארון" רק מכאן יוציאו השחורים שאותו אישית לי הבטיח הוא וחצי. במשאית

.(56) בורח" הוא מה טיס, אחד נכדים, לו יש בצבא, אלוף אחד בן ילדים, לו יש הזה.

ותקומה' 'שואה הזדהות במםמו פגיעה .3.2.2.3

במאה היהודי הקיום של הקטבים בישני פוגעת המדינה התוותה אותו ותקומה' 'שואה ההזדהות במסמן פגיעה

שואה בסיטואצית החילוניים התושבים של להימצאותם רמזים נרקמים הכליון: פנטזיית את ומממשת העשרים'

הפחדה הם והשואה הפוגרום סימני ישראל. מדינת הקמת עלידי שהובטחה 'התקומה' הקוטב שפוגעת ופוגרום

יברח כי לבנו פליישר של הצעתו  המחזה בסוף הטעון לדימוי שמובילה החילוניים על החרדים של אבנים וזריקת

ליערות.

טיפוח בשירות הועמדו הממלכתיים "הכלים כי: ומבהירה לתקומה השואה את קושרת (1997) שפריא אניטה

השואה מיתוס (שפירא,94,2001). העשרים" במאה היהודי הקיום של הקטבים כשני והתקומה, השואה של המיתוס

קדושים, יער זיכרון, אנדרטות הקולקטיבי: הזיכרון טיפוח באמצעות הזדהות כמסמן נבנה קטבים שני על והתקומה

היהודי'. ביקיום כפגיעה נתפסת אלד, מקבטים באחד פגיעה כל (שם,90). מוזיאונים זיכרון, יום

מזכיר פליישר . התקומה את שמגלמת והמדינה הציונות את 'להשמיד' היא בתיאטרון היגוי/נאצי' החרדי של כוונתו

בהגינות יהודים, מפנים איך פעם ראיתי אני פוקס. "מר בשואה: לפינוי דומה יהיה מהשכונה פינויים כי פוקס לרב

.(84) פרות!" של בקרונות ובכבוד.

וודקה, לשתות באיטליז יושבים וחבריו שפליישר לאחר המחזה, בתחילת מופיע שיקרה להיפוך המטרים הרמז

החיים לדאוג מה אין יהודים, כולם גויים, אין, שלנו, הרחוב שלנו, העיר שלנו, "המדינה אומר פליישר

שקמים אלה אך יהודים, אמנם כולם כי שיתחוור לאחר המחזה לאורך יתגלה האירוני ההיפוך .(9) יפים.לחיים".

העיירה את שהקיפו לגויים ובדומה  השכונה בתוך ממש שמצויים גויים לגויים, דומים הם (החרדים) להכחיד

מהם לחשוש שיש לגויים יהפכו החרדים המחזה: לאורך מטמורפוזה תתרחש כך  לפגוע החרדים ירצו היהודית

יפים. יותר יהיו לא והחיים
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אשמר בבר אני מהגויים מהיהודים, אותי שמור "אלוהים לפליישר: אומר הוא לגויים, החרדים להקבלת רומז גרשון

ורוסים וגרמנים פולנים מהדם. זה ליהודים, הפולנים] [של שלם השנאה יודע, אתה "מה עובה: פליישר בעצמי"

רוצים 'החרדים היא המתבקשת התשובה .(9) אותך." לשחוט שרוצה בתור הבא מי תדע ולך והערבים. והאנגלים

אותך'. לשחוט

יהודי תמיד, כמו גרשון, "אתה עונה: רוזה פעם?" שהיה כמו נשאר מי "רוזלה, שואל: פליישר של חברו גרשון

וגויים לנאצים הופכים החרדים בעוד ההיפוך: על מרמזים רוזה של דבריה .(19) רוח" בכל שמתנופף פחדן

לגלותיים. פחדנים, ליהודים השכונה של הרדופים תושביה הופכים 'חוליגנים',

קיבלה יהדותה הכשר את כי פוקס לרב ואומרת מסכמת ברטה בארץ. לחם וגם פרטיזן היה כי מזכיר פליישר

רבה פוקס, הרב מהנאצים. כאיומים החרדים דמות את מעצבות לשואה אלה התייחסויות שתי זרועה. על מהיטלר

לאיטליז החדשים החרדים התושבים את שתביא המיוחדת הכשרות תעודת את לתת מסרב החרדית, השכונה של

ממנו: כמתון היטלר את פוקס לרב מסבירה ברטה פליישר, של

הבשר שנים. מהרבה כבר הכשר לי שיש יודע לא אתה כך? אלינו לדבר מתבייש לא אתה איך
לך. הנה נא, זרועה) את לו (מושיטה אותו? לראות רוצה אתה למחוק. יכול לא אתה שאפילו

טוב? לא כן גם הזה? ההכשר עם מה אז בסדר. עליך מקובל לא הציונית הממשלה של ההכשר
אף הוא לא? ומי יהודי מי ידע הוא הרב, אדוני לי ותאמין היטלר. רק נותן זה לא. כזה? יש לך

טעה.(84). לא פעם

ביערות. לפרטיזן והיה בנאצים שנלחם כמו בחרדים להלחם צריך פליישר כי מרמזת זו אנלוגיה ראשית,

'להכיר מוכן היה שהיטלי מכיון ממנו גרועים החרדים להיטלי, החרדים בין המובלעת בהשוואה שנית,

להכיר מוכנים אינם הונד של בראשותו החרדים אך זרועם, סימון עלידי היהודים של ביהדותם'

סיווג  היהדות והכרת סימון ביסוד שעומד ממה ומתעלמת ופשטנית צורמת זו השוואה מהם. ומתעלמים

היהודים. של רציחתם לשם וסימון

המום פליישר ליערות, לברוח שלוימלה מבנו לבקש פליישר את דוחף לינאצי' החרדי של הפיכתו דרמת של שיאה

אש: להדליק מבנו מבקש

מי תגיד אל לך, קוראים איך תגיד אל אותך. יתפסו שלא תברח ליערות, תברח שלי, שלוימלה תברח
אחד. לאף להאמין אסור מהיהודים. תזהר מהגויים, תזהר מאנשים. תזהר לבד. שלוימלה, לבד אתה אתה.
החיות מהאש רק גדולה, אש תעשה טורפות, חיות רעות, חיות לך מחכות ובחושך חושך מסביב תזהר.

.(88) ברוחות

אותם ומאשימה 'פוגרום' החרדים פעילות את שמכנה רוזה של בדבריה נרמז לגויים החרדים את הקושר נוסף חיבור

את לבקר שצריך מציין פליישר 'פוגרום'. זה התשה מסע מכנה רוזה יהודים. משכילים לרצוח שלחו בעבר כי

את שם. יושב רואה אני מי ואת בבוקר. אצלם הייתי "כבר מציינת: רוזה עזרה. צריכים הם אם לראות השכנרים

רוזה השכונה" את לעזוב אותם שכנע כבר הוא זריז. איך ועוד למצוות. מקדימים זריזים הונד. האדבוקט שלך החבר

מחיר "תקבל פליישר של ביתו את לקנות מציע הונד .(48) עליהם" הזה הפוגרום את אירגן "הוא שאולי מציעה

יודע שאתה כפי והם משלנו. רק כאן, לגור באים לא עשירים כן. זה הגון, מחיר אבל כאן אפשר אי להתעשר יפה,

לי נתנו לא מה ידועים "אתם משכילים: רוצחי לבין הונד בין השוואה עושה רוזה .(64) כסף" הרבה להם אין

בוילנה, יהודים, משכילים למוות להרעיל שליחים 1823 בשנת שלחו שחורים יהודים איך האמת! את ללמד?

הונד"(61) כמו לאינטליגנטים מחופשים שליחים
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שלבים: כמה הפוגרום של הקולקטיבית לפנטזיה

ביחד. שתלנו בגינה, עבדנו שמספרת:"[...] רוזה ועל הפליישרים של המפגר בנם שלוימלה על אבנים זריקת (א)

האבנים. באו ואז מילים, איזה מונגולואיד, זונה, לקלל התחילו הם [...] שבס שבם, לצעוק התחילו שלהם הילדים

;(74) "[...] אליהם יצא שלא שלוימלה את החזקתי הזמן כל [...] הפסיקו לא הם לבית, ברחנו אבנים. של גשם J

גרשון אחר במקום בתור?. הבא מי מעניין עוזבים. השכגרים גם עכשיו "אז מעשים סדרת שזאת מבין פליישר

כל השטח את לפנות טוב יותר לו. אמרו שהם מה זה מפסידים, אנחנו באים, שהאדוקים "איפה השיטה: את מסביר

עד המוות את לך יעשו פרוטה. לך ישלמו לא תרצה אפילו מאוחר, יהיה כך אחר הגון. סכום מציצים שהם זמן

מתי רוזה: אומרת אחר במקום (ב) ;(56) לו". אמרו שכנר של שהילדים מה זה ובחינם. בעצמך לברוח שתרצה

התור גם יבוא חכו, בכוח. ילד מרצונו ילך שלא מי כולם. את מפה מגרשים הם שניכם. העיניים את תפתחו כבר

) גדולה" הכי האנטישמית הייתי אני יהודיה, נולדת הייתי לא אם אדם. בני מחר חתולים, מרעילים הם היום שלכם.

תלאביב של ליבה בלב זאת וכל ברכוש, ופוגעים חוטים חותכים האדוקים גם הערבים למסתננים בדומה (ג) ;(60

הולך לא כבר אני הנה [..] להסתגל "צריך לחבריו: אומר גרשון החרדים. פלישת בגלל ספר יישוב להיות שהפכה

בלילה? אתמול לשבנרים קרה מה שמעת לא חדשות. בלי יכול לא שאני אפילו שבת. ביום פתוח טרנזיסטור עם

של הטלפון, של הטלויזיה, של החוטים כל את להם וחתכו האדוקים של הילדים באו [..,.] נו טלויזיה, הסתכלו

.(46) החשמל"

האחררו בהחילוני בארצו' 'גולה נרדף כמיעוט החילוני .3.2.2.4

הדמוקרטיה; של חיסולה חילוניים; מנהגים הכחדת שלבים: בכמה מובנת הקולקטיבית הפנטזיה של שיאה המחשת

בארצו'. ליגולה  למיעוט החילוני של והפיכתו הלכה מדינת הקמת ובתיאטרון; הביטוי בחופש פגיעה

למנגנון ומשתעבדים מנהגיהם את ב&ליישר החילונים נוטשים ובהדרגה לאט  חילוניים מנהגים הכחדת (1)

דתיים. קבורה טקסי קבלת לדוגמה, כמו החרדים, הפולשים של הידורסני'

: זה לטקס נכנעת המחזה בסוף אך פרימיטבי' ביטקס הראשונה בתמונה כהן של הקבורה לטקס מתייחסת רוזה

בסמרטוטים אותה עטפו [...] ילדה. הייתי נפטרה. שלי דודה שראיתי, הראשונה הלוויה את זוכרת אני
אני היום עד קפצו. דרכו, זה מה הדוק. שיהיה עליהם דרכו בלטות. עליה שמו כך אחר בבור. אותה ושמו
האך>7 את לה ושבר הפנים על הבלטה עם לה קפץ שהקברן בגלל מכאבים צורחת שהדודה בלילה חולמת

.(

ברטה נקברים האחרונה בתמונה .(7) שנפל. בנה את כמו בארון לקבור ביקשה בעלה שאת רוזה אומרת כן לפני

לוקח הרב כי לעובדה ונכנעת פוקס הרב שמנהל היפרימטיבי' לטקס נכנעת רוזה ביתם, בשריפת שניספו ופליישר

את מקבל שפליישר לאחר בתחילה מנהגיהם, את זונחים וחבריו פליישר למוסד. הפליישרים של בנם שלוימלה את
השכונה. התמוטטות לתהליך במקביל יותר, ומאוחר הכשרות, תעודת

המתחדד; בשיר האחרון כחילוני נאמר לוותר המתחדד חייב עליהם מנהגים על ועוד

הדלק. מחיר עלה  ממילא בשבת/ לנסוע לא בעיה/ לי היתה לא
לאווריה. תורמים שבת ונורת תורה/ לומדים הילדים התרגלתי/ כנסת לבית

הארוחה. אחרי לעשן החמין/ אחרי טובה לסיגריה /  מתגעגע אני אחד לדבר רק
.(14) המצב על דיעה שום מביע לא החלות/ על מברך תיטלויזיה/ מדליק לא
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נשלטת בראשית בשלבים: מתבצע הלכה מדינת וכינון הדמוקרטיה של חיסולה  הדמוקרטיה של חיסולה (2)

לאדמוקרטית בצייתנות מאופיינת ההלכה מדינת מתבטלות. והבחירות (פליישר) החרדים עלידי המשטרה

(החילוני המקדש בית בה ונבנה יהודה מדינת נקראת שקמה ההלכה מדינת הפרט. בזכויות ופגיעה לרבנים

האחרון).

כי מזהירה רוזה בשבת, החשמל חוטי את להם חתכו כאשר משטרה השכנרים הזמינו לא מדוע תוהה פליישר

[..] המשטרה, תיפול בהם? יגעו המשטרה. על מצפצפים הם פוליטיקה. " המשטרתית:: במערכת שולטים החרדים

.(48) להתפוצץ" אפשר שותקים. וכולם לאף מתחת המדינה את לנו גונבים

מקומות מבוטל, מתבטלות,הצבא הבחירות ההלכה: מדינת והשתלטות עלייה של התהליך מתואר האחרון כחילוני

ייחודיות: הקצבות ומקבלות נפתחות ישיבות נסגרים, עבודה

הלא הגלותיים וחוקיה היהודית העיירה אודות בסטריאוטיפים אפופים העתידית המדינה ואופי השליטה אופני

מסבירה לרבנים, שמצייתת החרדים האישה חווה לרבנים. החרדים של עיוורת וצייתנות מחד, דמוקרטיים

הוראה ומקיימת שמקבלת אישה הכל בסך אני " אומרת: היא פוקס. הרב עלידי רק מאושרת הכשרות כי לפליישר

".(68) ונשמע. נעשה רב. יש זה בשביל למעלה. שם של בעניינים מבינה לא אני הישיבה. ראש של

שך) הרב של דמותו (בן שטאט הרב חצות. בתיקון גם מצויים ממשלתיים מוסדות על הוה הסוג מן ואיום צייתנות

דברי ואת דבריהם את שעושים פוליטיים אנשים סביבם מקבצים יוסף) עובדיה הרב של דמותו (בן עטיה והרב

דמותו (בן ברקיה לחץ. קבוצת ומהוות בממשלה חברות הדתיות המפלגות ובממשלה. בכנסת התורה חכמי מועצת

שלכם והקולות בממשלה שלי הקול ובלי מהממשלה. חלק "אנחנו צבאיות פעולות ברזי מתמצה דרעי) אריה של

אנחנו אם למבצע. מתנגדת האופוזיציה [...] לתקוף לוחץ הבטחון שר עכשיו, הזה. המבצע את יעשו לא בכנסת

ובפגיעה לרבנים התושבים של בצייתנות מאופיינת ההלכה מדינת בנו". תלוי הכל מבצע. אין  נגד מצביעים
האחרון: בהחילוני הדבר שמודגש כפי הפרט, בזכוריות

עלובה. שאכטה כל על מצפצפת אזעקה/ מערכת בבית/ לי התקינו אז
ומתכתי. בבד כביסה מקל עם שישי/ מיום כבר / האף את לי וסתמו
לעומתי. העשן את /שינשוף שבת. של ערבי משגיח/ לי והצמידו

ונשמתי.(15). חיי על לי ישמור הוא בניקוטין/ ויתמלא ריאה/ סרטן יקבל הוא

אנחנו איך תראו "אתם ההלכה: במדינת הימתחרדים' האנשים על הנכפת הצייתנות את מדגימים החוקר שלאנג דברי

(17) "[...] נועם דרכי איזה התחשבות. איזו עדינות איזו חקירה. מנהלים

ומקלל מפליל אותו, הפליל מי לגלות שמנסה הנחקר הימתחרד' צוייפוס צוייפוס. את חוקר הוא כיצד מדגים נפתלי

בית על יותר גדול שלט שם הוא כי מספר צוייפוס חקירה. תחת נתון בהיותו ילדיו ואת משפחתו את מכריו כל את

השלט "בגלל שואל: החוקר נפתלי שלו. העסק את שכנו שוארץ סגר שבועיים ותוך האמיתי" "שוארץ שלו העסק

שאתם איך או מחדש שתתחנך שלכם. במחנה הבת את שסגרו בגלל וחלילה...זה "חס עונה: צוייפוס ששמת?"

ירדה קצת היא לה. עושים מה שמעה וכשאשתו חינוך. איזה ועוד הו או  חינוך צריכה היא לא. לזה. קוראים

.(20) " שאומרים כמו שמים לשם היה לא זה כי זה את כיסה לא הרפואי והביטוח שאומרים, כמו מהפסים

אחת "שנה אומר בי ניצחון', 'מוסיקת מושמעת האחרון כחילוני יהודה: מדינת נקראת שמוקמת הלכה מדינת

אומר: שלאנג יהודה". למדינת

הגבלת באופני הן אף עוסקות הורד) אזולאי (חנה שידוך ובטולות לוי) ואמנון דברן (רמי שיינדלה ההצגות "
תחת הנתונה החרדית של 'העגום' מצבה את 'תוש3ות' אלה עלילות בחברתה. החרדית האישה של חירותה

תופשי. כגןעדן שמוצג החילוני העולם הוא זו אישה של חלומה כאשר הצניעות משמרות של מעקבים
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שגמרנו מוצלחת. הלא המדינה של הרע השם את איתבו לסחוב למה  וחשבו ישבו ורבותיי. גבירותיי
להתחכם? למה אז יהודים. אנחנו ישראל? למה הזאת? השרצים קופת את צריך מי משותפים? בכוחות
ישראלי"....יהודה!  דתי.."דרוזי דתי"...לא כן  ישראלי"..."ישראלי  יהודי"..."ערבי  "ישראל

[...] וזהו. יהודים

ניצחון: תרועת ,

המקדש": בית "שיבנה מוסיקה מושמעות יהודה", למדינת שתיים שנת אומר" א

המוח חזר ציוני. שום חלם לא גאוני כך כל עייסק הקורבנות. התחדשו המקדש. בית נבנה מספיק. שלאנג:
בנק ברקפסט אנד בית המקדש. בית סביב ההרים על מלון בתי רגל. עולי תיירות. השם. ברוך היהודי.
על היום כל המזבח, על קורבנות לשמים. חוץ שיחות השקעות. הגדול. הכהן בורסת המאוחד. המקדשי

האש[...](5)

האחרון כחילוני החרדים מחפשים אותו האחרון החילוני מאופיין החרדים בקרב ודמוקרטיה חופש העדר לעומת

לא, ומה נכון מה לבדו ויחליט מוסרי ויהיה בשבת "יחלל הוא כי עליו ומספרים הדמוקרטית החילוניות של כסמל

.(8 (עמי האחרון!!!" החילוני השלילית, הדוגמא יהיה הוא גורלו, את לבדו כתפיו על יסחב הוא

ובמקומו שינקין) ברחוב (הבית מושתק המודרניחילוני התיאטרון  בתיאטרון פגיעה  הביטוי בחופש פגיעה (3)
הרב מתמנה שיבקין ברחוב הבית בהצגה האחרון). החדשים(החילוני המתחדדים את 'לחנך' שנועד תיאטרון קם

הבימה תיאטרון לבימת מתפרץ עמר הרב טוילדוביץ, הדתית המפלגה ראש עלידי שיניקין של רבה להיות עמר

לקהל: ופונה

...] פריצות! הפקרות! נשים? עזרת פה אין למה ביחד?! ונשים גברים פה יושבים אתם מה פה? קורה מה
זה מה בקהל) (למישהו [...] גברים.  פה עד ומפה נשים עזרת רוצה אני פה עד מפה ביד) (מסמן [
ראשון אצלי זה הבימה! תיאטרון מכיר אני הבימה? אח?...הבימה?...תיאטרון הזה, המשוקץ המקום

של פרייר לא אני שלכם! פרייר לא אני אחרון! יצחק מי נראה אה? צוחקים, אתם מה השחורה! ברשימה
היום הבימה!! את סוגר אני עכשיו הזאת! ההצגה את מפוצץ אני עכשיו שלו! הפריירים אתם אחד! אף
חלאות? צוחקים. אתם מה הערבונים! עם בערבונה סדר עושה אני מחר  בתיאטרון סדר עושה אני

עין החשבון. את איתכם אסגור עוד אני אה? הבימה, ארורים, מתיוונים, [..] טינופות, גויים, מופקרים,
אצלי [...] זה? את עשה מי שינקין? ברחוב הבית הצגה..? תכניה) (חוטף [...] שן, תחת שן עין, תחת
יסתובבו לא אצלי ומסיכה! פסל יהיה לא אצלי זה! השם, חילול זה אלילים! עבודת ולא תיאטרון יהיה לא
יהיו לא אצלי לסביות, פטישיסטים, קוקסינלים, טרנווסטיטים, הומאים, קומוניסטים, יהיו לא ערבושים,

של ערימות דם, של נהרות פה יהיו תקבלו! אתם עמר מכות מצרים? מכות על שמעתם [...] בים ערומות
.(55) [...] הזאת המדינה כל את פה לנקות עלי ציווה אלוהים [..] קישקעס!

שמתפקד תיאטרון  חדש קברטי תיאטרון נוצר האחרון כחילוני אך עמר, הרב עלידי לגמרי מושתק התיאטרון

תכנות ולעבור לציית כיצד בספרד, האנוסים את כמו החדשים, המתחדדים את ללמד חינוכיאינקוויזטורי ככלי

בתמונה נכנס המנחה שלאנג בידורי".  עממי אינקויזציה "מופע היא: ההצגה של המשנה כותרת חדש. מחשבתי

"נוסח בתיאום אותם מלווה התזמורת בספוטים. מוארים הופעה. בגדי לבושים נוספים מנחים שני עם הראשונה

.(3 (עמ' ומארחים" חביבים הם האוסקר. טקסי

וידויים להטוטים, פזמונים, היום בתוכניתנו שלאנג. של הזוועות למופע הבאים וברוכים טוב ערב שלאנג:
בתוכנית. שנתחיל לפני אבל  (מוסיקה) להורג! ו...הוצאה נוסטאלגיה, קצת ועינויים, חקירות פומביים,
סוף עם [...] הצגה מעלה בינוני אוסטרי מחזאי  1897  וינאית) (מוסיקה בבקשה! היסטוריה. קצת

.(4 (עמי חלוצית) (מוסיקה היהודים מדינת הקמת  עצוב
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האחרונה' לימלחמה עד ישראל מלחמות סיפורי תקציר דרך ישראל מדיבת של ההיסטוריה את להציג ממשיך שלאנג

המדינה. על החרדים השתלטת שהיא

שנושאת חקירה  'פשעיו' את לחשוף מתכוונת צוייפוס של חקירתו 'המתחדד'. צוייפום את לבמה מעלה שלאנג

בשל הלאנוצרים הפאגביים עלידי הנוצרי מעונה בו 'פסיון' של ימיביניימי מחזה בנוסח והפחדות איומים של אופי

בדומה למרטיר הופך זה והוא הירלת חסרי לתיים חיים עליל שכפו חילוני הוא המתענה זו שבהצגה רק  אמונתו
מנצרותו. בו ולחזור להתוודות שאמור הנוצרי למעונה

החילוני שחש הפגיעה דרך משורטטת בארצו גולה כמיעט החילוני הבניית  בארצו 'גולה החילוני המיעוט (4)

להציג כדי מיוחדת שמורה נבנת זו בהצגה האחרון. בחילוני בולטת זו 'גלות' של שיאה 'האחרים'. פלישת בעקבות

שונים. תיירים בפני והערבי הקיבוצניק את בה

השבעים שנות לאחר הישראל בתרבות שונות ביצירות ניכר בארצו' כיגולה ההגמוני הסובייקט של הייחודי מצבו

של החדשים' 'האנשים לדבריה סוקרשווגר. חנה זאת שמתארת כפי שבתאי יעקוב הסופר של ביצירותיו ובמיוחד

הסופר כי מציינת (2002) סוקרשווגר לתוכה. שפלשו כזרים כ'מגיפה' שבתאי של גיבוריו בעיני נתפשים תלאביב

האחרון בראיון ומשכפל שב תקופה, של כדוברה והביקורתי הפרשני השיח עלידי בחום שהתקבל שבתאי, יעקוב

תלאביב: של הנורא1 'השינוי כלפי פתיחות כל חסרת עמדה אותה את עמו

פליט כמו עצמו את מרגיש שהוא לאיש בתלאביב, שגדל ומי תלאביב ילידי בתור אותי, שהפך [...]
כמו ידי, שעל אלה כל ואת עצמי את מרגיש אני אני. רק לא שלו. במקום זר איש כמו פשוט, בתלאביב,

עמ':55). םוקרשווגר, אצל (מצוטט העיר בתוך לפליטים שנהפכו אנשים

ליגולה הסובייקט את שהופכים זרים השבעים, שנות לאחר הצגות בכמה בולטת הזרים' של 'פלישתם תחושת

בארצו*.

אורי במחזה מתגלה תלאביב גם כך המזרח, מן שמגיעה מגיפה עלידי המאויימת מאן תומס של לונציה בדומה

הילבבה', בתלאביב מתרחש מורי אורי המחזה אליה. הפולשים לפגיעות החשופה מערבית תרבות כעיר מורי
מורי. בשם מאומצת אתיופית וילדה ילדים שני יש אתי ולאשתו לאורי

של יצריו את המעוררת השחורה מורי ל'שחור', שהפך המתחדד הבן דניאל, הם אורי של לעירו הפולשים הזרים

'פושעי. שמכונה שירה הבת של המזרחי והחבר אורי,

ההוא" האפל בעולם גנוז, אור שום שם תמצא לא בתשובה:"[..] שחזר 'השחור' בנה לדניאל אומרת האם אתי

בבית עליו שחונכת מה מכל ממה? "גאולה לו: עונה אתי הזה" הגנוז באור הגאולה מן הרבה "יש לה: אומר דניאל

דניאל שלך?" הגאולה הם שלך הכפיייתים התורה גדולי ולהחליט? לחשוב מהחופש גאולה? מחפש אתה ממה הזה?

מהריקנות מייצגים, שאתם מה מכל מכם. החופש שלי. האמיתי החופש הם שלי. הגאולה הם כן. "בן, לה: עובה

איתכם."(15). אהבה, ובלי אמונה בלי מהחיים הזה. הקר מהבית שלכם. התכלית וחסרת המורעלת

בתינוקות. ומטפל גוחן בדרכו, ממשיך דניאל "דניאל"!. לו קורא אורי תינוקות. עגלת מוליך חרדי, בלבוש דניאל,
כמו נראה אני השתניתי. לא אותי?...אני זיהית לא דניאל. זה, "מה בו: נוגע מגבו, אליו וניגש מעז אורי אביו

.(25) מתרחק)" (דניאל לזרים. מקלם כאן אין כאן. זר אתה רוצה? אתה "מה בקרירות: עונה זניאל פעמ" שנראיתי

שבאים כאלה כלומר,  מםיונרים הם (החרדים) בתשובה בנו את שהחזירו האנשים בי ובתו לאשתו אומר אורי

דומם, כאתיאיסט התפללתי, קיוותי, "ואני המקומית: התרבות הרס תוך ומנכסים פולשים מישם', אחר, ממקום
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היה הוא האלה המיומנים למיסיונרים אבל שאלות. שישאל ספקן. יהיה שלו, והתמימות הביישנות למרות שדניאל,

.(27) קל" טרף

הוא החילונים, של הקולקטיבית הפנטזיה את מפורשות מגדיר פוקס הרב  בפליישר החרדי היכיבוש' בסיום

ואנחנו סובלים אתם משלנו. זה הרוב פה, נשארו לא כבר משלכם [...] העיניים את "תפתח 'מיעוט': להם קורא
(84) יעזבו" שהמעטים הצדדים לשני הטוב הפתרון סובלים.

השחת, בהרי מחט כמו  האחרון "....החילוני . ליגולה' שהפך האחרון חילוני את מחפשים האחרון בחילוני
.(6) ימצא!" הוא מסתתר! הוא [...] שחור יהלום כמו נדיר בביצה, פרח כמו לומר אפשר

עם פלטפורמה מוכנסת לבמה שמורה. בתוך היושב למיעוט להיות הופכים האחרון כחילוני והקיבוצניקים הערבים

פיתות, וכמה ספלים קפה, פינגיאן ועליו שרפרף מפוחלץ, חמור ולידו ומחייך משופם ועקאל. כפיה חבוש ערבי

בש: שש לוח תפילות, ומחרוזת נרגילה

הספל) (מרים יופי. יופי באדאווי. ככה...מבסוט...באדווי יושףבה מוחמד. אנא קפה) (מוזג מוחמד. אנא
(מאחורי מוחמד מאוד. מבסוט אהווה. טוף אהה. קפה) של ערביים קולות ועושה (שותה אהווה. בבקשה
של הטבע בשמורות גודל אנא [...] לא? למה מוחמד. מבסוט אה? 'מוצטפה')  לוחד מישהו הקלעים

] מאוד. יפא ריקוד דבקה הדא דבקה) קצרות רוקד (קם [...] מבסוט. חמור הנה. חאלאס. מבסוט עפים.
...] תמונות לוקחים מבסוטין. הערפים כל יופי. איזה  מסתכלים יורדים. התיירים. של המיניבוס בא [...

■[
מספיק לב. שימו חברה. טוב שפם) עם קיבוצניק נשאר הכל (מוריד התחבושת כל יאללה גאלאגיה יאללה
לא  הזה העסק כל בתוך הקיבוצאים איפה עצמכם את שאלתם בטח לצדדים) (מציץ האלה השטויות עם

(26) .[...] והמוחמדים המוצטפות כל עם יחד בשמורות אנחנו  עלינו לסמוך אפשר לדאוג.

עתיקה, היסטוריה הילדים את וללמד להיזכר שרוצה מי אחד! וחמור ציפורים שתי תופס הוא כי מסביר שלאנג

Q וחמור. קיבוצניק ערבי, המערכת, כל את לקנות יכול מוזל במחיר

במקומה, הלבה מדינת ולהשלטת הציונית המדינה ליכיבוש' עצמו שמכין גברי עולם משקף בתיאטרון החרדים ייצוג

בסיסיות אדם זכויות שלילת תוך הצניעות משמרות של הפקוחה עינם תחת אפל בעולם המתנהל נשי עולם ומשקף

הלאומיציוניליברלי הסובייקט של זהותו את מגבש זה שידור).ייצוג בנזולות שיינדלה; (בהצגות אלו מנשים

משפחתי; סיפור הנגורדימ; כמו (בהצגות השבעים שנות לאחר המערביתציונית המדומיינת' ביקהילה חבר שהוא

שנשתרשה ותקשורתית מחקרית (2003 (שגיא אנטימסורתיות על ומתבסס העשרים) ליל כפר; הים; על וינה
החרדים של להגדרתם מובילה זו נטייה שונים, תרבות לתחומי וחילחלה ואילך השמונים משנות הישראלית בחברה

של והורתם עולמם של רדוקציה יוצר זה ייצוג .(2001 (וינריב באירן ההומניסטי למשטר בדומה כ'פונדמטליסטים'

חרדים דתמדינה היחסים את ורבגוניות השונות החרדיות והחוויות הקהילות רבגוניות את ומחמיץ החרדים

אינן החילוניות דת הציוני בשיח :(2003) שנהב יהודה מדגיש אותה מעובדה, מתעלמת זו רדוקציה חילוניים.

לנסח יש ביניהן היחסים שאת דיסקורםיביות, פרקטיקות של מערך "אלא זו את זו המוציאות אנטעומיות קטגוריות

אלא מנוגדות תופעות "שתי בינאריות, לא אבחנות ובלאומיות בדת לראות מוביל זה מערך היסטורית", בראייה

מכמה מתעלמת בתיאטרון החרדים ייצוג רדוקציית (שם,74). פשוטה" להתרה ניתן שאינו באופן בזו זו ארוגות

הינה החרדים של והוויתם קיומם שונים: חוקרים אודותיה שכתבו כפי החרדית המחשבה של עיקריות עולם תפיסות

בחילת1 המיוחדות המשמרות עלידי נרדפות הלסביות בשמורות. מסוגרים והערבים הקיבוצניקים רק לא n
סוף לקראת לוזקירה. שמגיעה פנינה את מקבלת הצניעות, במשמרות חברה שהינה מלך, בת פנימה האחרון:

השם "אוף למוות: החוקרת בפנימה ויורה אקדח שולפת חו הנחקרת פנינה על החוקרת פנימה עוגבת החקירה
(עמ':3). לסבית" עת חיסלנו להיכנס. יכולים אתם טוקי) ווקי (מוציאה נודניקית איזה ישמור
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ההוויה בי הלכה למדינת לחתור כוונה אין לחרדים ;(2003 (י.וייברוט יהודי בצביון שרוצה למדינה נוח 'הסדרי

:(1997 (א.רביצקי המדינה) (דין המלכות דין את החרדים מקבלים עלכן הגלות; הווית היא עליהם עדיפה

ומוכחשת פסולה הריהי לבוא), לעתיד המשיחית להוויה (בניגוד הזה בזמן מדינית יהודית הוויה כל
המדינה בני כל שבו ואפילו המדינה, לחוק ההלכה היתה אפילו יהיו. אשר ומגמותיה מעשיה יהיו מעיקרה,

בעצם הטבוע הקדמון החטא לגבי הראשיתית, מהותה לגבי מוריד או מעלה הדבר אין שלמה, בתשובה
לקרב מנת על יחתרו ולא דתית' 'חקיקה למען כלל יאבקו לא ישראל אמוני שלומי לפיכך, [...] תקומתה. י

הדתיות המפלגות לעשות שמתיימרות כפי התורה, לרוח הציבוריים והמוסדות הציבוריים החיים את
מגונות סיסמאות אלא אינם אדם, ידי מעשה הלכה' 'מדינת או התורה' 'מדינת כמו מונחים גם בישראל.
התורה של להגשתה יומרה  והיפוכו דבר בבחינת היא התורה' 'מדינת דבר, של לאמיתו שווא. ומושגי

נמצאו שלא דומה ואמנם, הימנה. גדולה בעבירה הבאה 'מצווה' ברית, והפרת התורה של עקירתה עלידי
(רביצקי, הללו. החוגים בני מאשר יותר המדינה, מן הדת הפרדת לרעיון נלהבים חסידים בישראל

.(97,1997
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המרחב על ההגמוניה תביעת של וחיזוקה החרדית האישה של 'סגירותה' 3.2.3
התרבותי

של כניגודה ולהצגה היסגורהי החברה של פניה את להגדיר התיאטרון מנסה שידוך בטולות שייבדלה; בהצגות

הצגת באמצעות משורטטת היםגורה' על היפתוחה' החברה של עליונותה פתוחה'. 'חברה שהיא המדומיינת' 'הקהילה

וכיסגורות' כיפתוחות' חברות המגדירות אלה תפיסות כינה (1993) דקסל מרסלו החרדית. האישה של 'דיכויה'

והחוקרים המגלים עלידי שנעשתה האירופי, העולם של הפיזית ההתרחבות כי ומסביר מתנשאות בתפיסות

יחסים ושל אחרות תרבויות כלפי המתנשאת לתפיסה העיקרי המודל את המודרני לעולם שסיפקה היא האירופים,

בהפכים: אלה חברות מוגדרות עלפיהם מאפיינים שלושה מגדיר דסקל ביןתרבותיים.

יכולים שאינם או שיכולים קווים  גבולות להן יש בטריטוריות. תרבויות נתפסות זה מודל במסגרת [...]
מחיר בכל מתנגדות הראשונות פתוחות. נחשבות ואחרות סגורות, נחשבות אחדות תרבויות להיחצות.

מקומית. מבט נקודת מאמצות הן חבריהן; של הפנימית התנועה את בחומרה ומגבילות חיצוניות. להשפעות
מרכזי נכס בתנועה רואות הפתוחות, האחרות, התרבותי. המרחב של לפריפריה שייכות הן טריטוריאלית; צרה,

מצויות הן שבמרכזו התרבותי המרחב כל על אוניברסלית או גלובלית תביעה להן יש התרחבות; ומעודדות
עליונותן מתוך כזו תביעה לתבוע זכאיות הן אחרים; תרבותיים שטחים על השתלטות לקראת חותרות הן ולכן

אוניברסלית מבט נקודת והשיגו האופקים צרות על כביכול התגברו שהן העובדה אחרות; תרבויות עלפני
(שם,25). זו. לעליונות בהוכחה קרובות לעתים מוצעת

אותם היסגורה' החברה מאפייני שלושת עלפי 'סגורה' כחברה החרדית החברה משורטטת כיצד אדגים זה בפרק

(א) תוצאות: בכמה כרוך מסורתית מבט נקודת אימוץ וצרה מקומית מבט נקודת אימוץ (1) ; דסקל שרטט

מערכת עימה גוררת החרדית החברה של מסורתית מקומית מבט נקודת אימוץ כי חושפת הבעיה של פרטיקולריזציה

אותו הראש גילוח טקס הנידה, חוקי לדגומה כמו המשכילים בסיפור ולאישה חרדית לאישה משפילים טקסים של

העצמי. המימוש מול הכבוד ערך בעימות כרוכה מקומית מבט נקודת אימוץ (ב) וחברותיה; שיינדלה עוברות

למנוע שיינדלה של לאמא גורם הכבוד ערך אלה. לנשים טראגי לסוף שגורם הכבוד ערך מנצח זה בעימות

שפיות לאובדן מובילה הכבוד ערך שמירת הסבא, של ושבוע נדר בגלל ילד וללדת לבעלה להצטרף משיינדלה

שיינדלה; של דעתה

הנשים של בםגירותן מתבטאת הפנימית התנועה הגבלת  היסגורהי הקהילה חברי של הפנימית התנועה הגבלת (2)

עליו אוסרים ומשטורו הגוף פיקוח  פיקוח תחת והשמתו הגוף של משטורו (א) ל: המביאה חצר או בית בתוך

זו וכליאה הגבלה (ב) שילוד; בבטולות האחיות של כליאתן לדוגמה, כמו בחדר, הנשים את וכולאים מיניות ביטויי

דיבור מייצרות הצניעות משמרות ומעמד זהות מכונן וכוח בדיבור הרואה סגורה חברה של עולם לתפיסת קשורים

שיינדלה של בטנה מרשותן. הופקעו גופן חלקי כי מרגישות אלה נשים (ג) החוקים; את להפר שמעיזה מי כנגד

הדיבור, מפני הנשים של וכליאתן הפנימית התנועה הגבלת לעומת משלה. 'ישות' זו לבטן ויש מרשותה הופקעה

חופשי. כגןעדן החילוניתיפתוחה' החברה מאפיינת

לכשלון נידון הנשים של אישיים ורצונות תשוקות מימוש ניסיון  חיצוניות להשפעות מחיר בגל התנגדות (3)

ציות בטבעת עצמה וסוגרת זרות השפעות מקבלת שאינה היסגורה' החברה נוקשים. ומסורות חוקים מערכת בגלל

נכפת זו ציות מערכת החופשי. הפתוח לעולם לפרוץ לאישה מניחה איננה נוקשות, משפחתיות שושלות לצוויי

עם מגע על החרדית החברה אוסרת חיצונית השפעה למנוע כדי הנשים. על המוטלים וחרמות חוקים באמצעות

זרים. עם לדבר שהעזו שידוך בגמולות הנשים על עונש ומטילה החילוני העולם
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האישה של 'דיכויה' בעיית את הבוחנות פרקטיקות^ שתי דרך משורטטים אלה מאפיינים האלה המאפיינים שלושת

מבעייה כחלק זו בעיה בחינת כלומר החרדיות, בעיית של אוניברסליזציה הן אלה פרקטיקות בחברתה, החרדית

בך זה. בנושא שעסקו לורקה של למחזותיו אלוזיות באמצעות 'סגורות', בחברות נשים מצב אודות אוניברסלית

ערכי עימות על המדבר אוניברסלי פמיניסטי לסיפורעל החרדית האישה אודות המחזות עלילת בין זיקה נוצרת

ברברדה בית לורקה של ליצירותיו המחזות של ותמטי מבני דמיון באמצעות נשים, של עצמי ומימוש מסורת

ירמה.81 אלבה;

אלוזיות באמצעות החרדית של מצבה בחינת עלידי החרדית הנשים בעיית של פרטיקולריזציה היא שניה פרקטיקה

בתיאטרון היפתוחה' החברה עליונות היהודיתגלותית. בעיירה האישה של דיכויה את המתארים המשכילים לסיפורי

אחרות, במילים החרדיתגלותית. ובמסורת בחברה היהודית האישה דיכוי מקורות על הישענותה על מתבססת
של למבנה דומה תמתי מבנה דרך היהודית בעיירה לאישה במחזות, החרדית האישה אודות הסיפור בין זיקה נוצרת

בעיירה נשים של המרי ביגורלן בעיקר התמקדו אלה סופרים בארון. ודבורה שטיינברג יעקוב המשכילים, סיפורי

"העיוורת" כמו בסיפורים שמופיעים כפי ועוד. גט כפיית וטוהרה, נידה כפוי, שידוך כמו ומנהגים בטקסים ובעיקר

בנזילות שיינללד,; במחזות גם שעולות תמות בארון. דבורה של ו"כריתות" "פראדל" שטיינברג, של הרב" ו"בת

שידוך.

הביקורת. ומשיח ההצגות יוצרי של מפורשות מאמירות תמיכה מקבלות האלה הפרקטיקות שתי

ההצגה, אודות קינר גד של דבריו הובאו לדוגמה, ,(1990) ביקאמרי' שהוצגה שילוד בטולות ההצגה של בתכנייה

לשרוד': האדם של האוניברסלי בימאבקו לגעת ההצגה של הצלחתה את המתארים

רקע על החיצוניות והמצוקות הפנימיים הלבטים  'פיקנטי' בנושא להלכה, עוסק, שהמחזה למרות [...]
את מהן ומונעת הטבעיים דחפיהן את המדכאת בחברה לפירקן' שיהגיעו אחיות שתי של ומיני ריגשי חברתי,

'נגדי: מחזה אינו זה ושטוחה. מגמתית חרדית' 'אנטי דרמה של זולה לרמה מידרדר הוא אין  עצמיותן הגשמת
(קינר, מוכתבות. נסיבות במסגרת הייחודי צלמו על ולשמור לשרוד אדם של האוניבסלי מאבקו על יצירה זו

שלי). הדגשה

דנול: ורמי לוי אמנון המחזאים דברי מובאים שיינ7לה ההצגה בתכניית

תוך אל אותנו מכניס הוא החילוני; הצופה של לעיונו החרדי הפרט את מעמיד שייבללה המחזה [...]
מידת ועל האיסורים, על החוקים, על זו, בחברה אדם בני בין היחסים על מצביע פנימה, החרדי, הבית

[...] בכלל האישה את להאיר ומבקש החרדית, באישה עוסק שיינללה פיהם. על לחיות הפרט של יכולתו
(לוי יותר ברורים יותר, בוטים הדברים ששם משום דווקא. החרדית בחברה האישה מעמד את לבדוק

שלי). הדגשה ודנון,

נובעת מצויה היא שבמרכזו התרבותי המרחב על בתיאטרון המדומיינת' 'הקהילה של הגלובלית תביעתה "
והשיגה האופקים צרות על כביכול התגרה זו וקהילה מאחר החרדיתגלותית, התרבות עלפני מעליונותה

אוניברסלית. מבט נקודת
גרשון מביע כללי באופן האדם מצב על גם דיבור מכך ולגזור (יהודי) הפרטיקולרי על לדבר זו תשוקה 01

הסיפורים בכל מעצב שטיינברג  ראשית שטיינברג: של הקצרים לסיפוריו בהקשר היבטים שני מדגיש שקדש
ה'פרטי' המצב מן מגיע שהוא עד ההווי גבולות את לפרוץ שקד, לדברי מצליח אך טיפוסי, יהודי הווי הללו

מאת סיפורים לילקוט מבוא (בתוך; וחיה. סיפורי נעשים שלו הוי סיפורי  ביותר כלליות לבעיות ביותר
עמ:27) :1983 יחדיו, הוצאת שטיינברג, יעקוב
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המחזה וגיבוש ורד ומיכל אןולאיהספרי חנה הכותבות של עבודתן תהליך על בתכבייה. מובהרים אלה תמות

כותבות. הן שי7וד בטולוח,

לפרט ניתנים שלא קפדניים, חוקים בעל סגור, עולם גילינו החרדי העולם על שעשינו בתחקיר [...]
חשאית משטרה כעין (שהיא הצניעות משמרת על סיפורים החוצה לטפטף החלו במקביל להתבטא.

ועוד. הוריהם מחזות ילדים לקיחת זוג, בני על כפויים גירושין נידוי, כמו עונשים ועל מוסר) לעניייני
וורד) לידינו.(אזולאיהםפרי קרוב, פה, קורים והדברים

הקדמה

חיי אודות סנסציוניים מסיפורים לקוחים השבעים שנות לאחר החרדית האישה בחיי העוסקים היחידים המחזות שני

התפרסם 1978 "בשנת להצגה: בתכנייה מספרות שיזוף בנזילות יוצרות היומית. בעיתונות שהופיעו כפי החרדיות

עלילת גם למות?", אותן הוביל מה שהתאבדו, שערים ממאה דתיות אחיות שתי של המקרה סיפור בעיתון

לוי כותב רב בפתוס "החרזיפ". בספרו ללי אמנון כתב ועליו בעיתונות שהופיע סיפור על מתבססת שיינ'ולד,

מקרה על האכזרי" גורלה ועל התמימה הינדל'ה על יאומן ולא העצוב "הסיפור בספרו: התשיעי הפרק של בכותרת

לוי: כותב לפרק בפתיח העשור". "שערוריית לו קראו שהעיתונים המקרה מאוד, מפורסם

מקרה אחד, פרטי מקרה באמצעות להיעשות יכול החרדית האישה של מצבה את להבין ניסיון עוד
יחסים על סיפור [...] הינדל'ה על יאומן והלא העצוב הסיפור זהו [...] האחרונות. בשנים מאוד מפורסם
חלק שהם הדתיים. האיסורים אותם. חנקה החרדיים בחיים הנוהגת שהשיטה  אולי? אהבה  זוג בני בין
העצמי המימוש את פיינשטיין. הינדליה הזה. שבסיפור מהאישה מונעים החרדיים. מהחיים כלכד נכבד

החרדיים בחיים הפרט תחום סוער. ציבורי פולמוס במרכז מאוד, האישי הפרטי, עניינה את ומציבים שלה,
הסערה ובתוך החיים. של האינטימיים הפרטים בל את בולע הכלל כמעט לאפס עד מאוד, מוגבל

נשחק"(שם,97,הדגשה הזה, במקרה הינדליה עצמו, הפרט של עניינו רבה, במדיה העקרונית הציבורית,
שלי)

העצמי המימוש גישת מול הכבוד' יערך מסורתית: מקומית מבט נקודת אימוץ .3.2.3.1

בשיינדלה

מבט נקודת אימוץ כי חושפת הבעיה של פרטיקולריזציה (1) תוצאות: בכמה כרוך מסורתית מבט נקודת אימוץ

אימוץ (2) המשכילים; בסיפור ולאישה חרדית לאישה משפילים טקסים של מערכת עימה גוררת מסורתית מקומית

לסוף שגורם הכבוד ערך מנצח זה בעימות העצמי. המימוש מול הכבוד ערך בעימות כרוכה מקומית מבט נקודת

אלה. לנשים טראגי

חושפניים לטקסים המובילה המסורתית המבט נקודת אימוץ בין אנלוגיות עורכת ההצגות  משפילים טקסים

המשכילים.בהצגות בסיפורי הדבר שמתבטא כפי העיירה נשות שספגו להשפלות בהצגות, בנשים הפוגעים

כמו אותה, ומשפילים האישה על הנכפים חושפניים טקסים של פוגעת מערכת נחשפת שידוך ובנזולות שייבךלה

'לבצע' שאמר המיני האקט מעשה לגבי מבישות הוראות חשיפת בשיידלה, רוחלה על הנכפה הראש שיער גילוח

נישואיה: לקראת מהרבנית שקיבלה חוברת מתוך רחל לאחותה מקריאה חיה שילון". בבטולות באישה הגבר

לישבנה, מתחת כר להניח אחרכך האישה את ללטף צריך ובנישוק, בחיבוק להקדים צריך הבעילה לפני
ואז לרגע, מפסיקים כואב ואם הבתולים. קרום את ולקרוע לחדור ואז מועמדות, כשהן רגליה את לפסק

.(13) כואב. מאוד זה כי ממשיכים,

ונידה: טהרה של החושפני הטקס מתואר בארון, לדבורה ב"פראדל"

הביישניות, הן, מיוחד. פרק שייכתב הראוי מן בעיירות, ישראל בנות אותה קיימו היאך זו, מצווה על
כל אשר הסקרנים לעיני המרחץ, בית סימטאות דרך עתן, בבוא ועברו, הלכו היאך מטבחיהן, אל הנחבאות
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מוששה מתחת והאדמה הבושה, מלוהטי הפנים על מלהאפיל קטנה המטפחת בשם. לקראן ידע מהם אחד
(שם,66). הרגל את להמעיד כי עד וחלקלקה נוקשה

של בצל כמו תמיד שרוי "הבית כך: מתואר פרדאל בחיי הניכור חברתה. במסגרת מתהווה פראדל של גורלה

אשר כבושה החדווה אותה אבל חן, וטובת ימים עולת היא לראשה הכשרות הקשורה "במטפחת ופראזל עננה"
בלי גם ובהתמדה, בעקשנות חייה למלחמת יצאה פראדל אך והלאה. ממנה כלולותיה" אהבת בימי אישה בפני תהיה

צל". פניה על המאפילה כהה במטפחת וקודרת דוממת "פראדל אחר עוקבת כבודה.הקהילה על לחוס

המיוחד האינטימי הפרט את העלתה בארון נידה. הילכות כמו אינטימיים דתיים למנהגים קשור פראדל של המשבר

מיבחנה את זה רקע על והבליטה עמה, לתרבות ויחמ ציבורה בקרב יהודייה אישה כל של הגדול מיבחנה לדרגת הזה

היהודייה, האישה של דיוקנה את לשרטט הסיפור מתיימר קווים בכמה כולל מבחן זהו לגביה פראדל. של האישי

אלה שורות במספר אצורים המתוארת, המציאות אל הסופרת של יחסה פריון. של זו לאנוחה מצווה המקיימת

מורשת הקדושה, החובה אם כי אותן, שדחפה היא אהבים למעט תשוקה שלא "והרי בסיפור: אחריהן ובבאות

עצמן". החיים מצוות אמהות,

עצמי מימוש מול כבוד .3.2.3.1.1

מדריך אחת גישה לזו. זו מנוגדות גישות לחיים, גישות שתי מעמתות החרדיות אודות וההצגות לורקה של יצירותיו

(דוברה הכבול ערך של זו הנגזה אושרו. למימוש האזם של הבסיסית הכמיהה מזריכה השניה ואת הנבלל, ערך

המאמצת ה'םגורה' לחברה לורקה של חברתו ואת החרדיות את משייכת פתוחה) (חברה עצמי מימוש וערך סגורה)

בלל בחוקים כאוניברסלי, עוסקת הפתוחה המערכת זאת לעומת מקומית. ראות מנקודת הנובע הכבוד ערך את

ערך מודגש בפרט אלבה, ברגרדה ובית ירמה הד*ימ, חתונת ובמחזות בכלל לורקה של ביצירתו אנושיים.

מראשיתה: ספרדית במחזאות קבוע מוטיב הוא (1988) תזיק אלי מציין הכבוד, ערך .(67,1988 (רוזיק הכבוד

לורקה. של בתקופתו גם הספרדית, לחברה טיפוסי אינו לאושרו הכמיהה ובין הכבוד ערך בין העימות
על למערכת. מחוץ נמצא האושר ברור, היררכי בסולם מסודרים שערכיה זו, חברה של הראות מנקודת
שתי בין העימות [...] ביניהם ניגוד נוצר כאשר הערכים, מזבח על לאושר שאיפתו את להקריב הפרט
את פקד ממילא אשר המערכות, שידוד תהליך את לדרבן ובא מכוון הוא לורקה של במחזותיו הגישות
עליון, ערך לדרגת לאושר הכמיהה הועלתה ממנו כתוצאה ואשר העשרים, במאה המערבית החברה

* .(67,1988 (רוזיק העולם. מן עבר הכבוד שערך בשעה בה הכול, בעיני לגיטימי

למימוש שואפות שידוך בבנזולות האחיות העצמי; למימוש הזכות ניטלת ממנו ישיר כקורבן מיוצגות חרדיות נשים

של תנועתה את המגביל הכבלל בערך מתנגשת שאיפתן אך הגזול, העולם והכרת הופשית בחירה באמצעות עצמי

וקהילתה אמה עליידי הנכפים הכבוד ערכי אך עצמי מימוש לידי ולהגיע באימה למרוד מבקשת שיינדלה האישה.

s.זה למימוש להגיע לה מניחים אינם המסוגרת

משחיתה מסולפים בערכים הדוגלת שחברה היא המובלעת "הטענה הדמים חתונת לגבי רוזיק טוען עוד *
למחזות בנוגע גם להאמר יבולה זו מובלעת מענה (שם,68) האדם" בני של אופים את דבר של בסופו תזנזלפת
שדוגלת חברה כי הטיעון את היטב מבנים האלה המחזות בם. החרדים וייצוג פליישר שידוך; בטולות שיינדלה;

האדם. בני של או3ים את גם דבר של בסופו ומסלפת משחיתה מסולפים בערכים
שיינדלה, ירמה, בתרדה, של ביתה אדלה כמו 'ישירים' קורבנות יש הלורקיאנית ובחברה החרדית בחברה 3

זו, לקורבנות המסולפת ערכיהם מערכת ודרך נוקשותם דרך שמובילים 'עקיפים' וקורבנות , רחל ואחותה חיה
גורמות אלה דמויות שידוך. בבטולות ורתל חיה של הוריהם אלבה, ברנרדה בשיינדלה, פייגה לדוגמה, כמו

המסורתיתדתית. המערכת של כקורבנות מוצגים הם זמנים בו אך אותם לסובבים לעוול
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של ביצירות לשרטט ומסייע נחשלת חברה של למימונה מובהק כלי משמש מימוש מול כבוד של זה בינארי מודל

עצמי' 'מימוש שמאפשר כזה בגןעדן, החילוני העולם מובנה מחד קוטבי, בינארי מבנה דרך ובמחזות, לורקה

גורלותיהן משורטטים מנגד שידוד). מבטולות ולאחיות לשיינדלה אלבה, ברנרדה של ,לבנותיה יירמה לגבי (פריון

ברנרדה של בתה אדלה, של התאבדותה ושיינדלה, יירמה של טירופן הסגורמסורתי: העולם נשות של הטראגיים

אלבה.

הטקסט. של האחרון בעמוד נכתב שיינדלה המחזה על

מוחלט הוא הזה הדטרמינזם אותו. חונק החרדי הרחוב של שהדטרמינזם אהבה סיפור על בנוי המחזה [..]
 המחזה מגיבורת מונעים החרדיים בחיים נכבד כך כל חלק שהם הדתיים האיסורים מראש. וידוע

פרוץ הכל החיים. של האינטימיים הפרטים כל את בולע הכלל תחום בעלה.[...[  אהבתה את שיינדלה,
 הפרט רק הוא שמפסיד ומי במלחמה. משתתפים הגוונים כל [...] החרדית. החברה של הבוחנת לעינה
(עמי, [..] המחיר. את המשלמת היחידה היא ערוך. לאין ממנה החזקים הכוחות מול שנשחקת שיינדלה,

.(77

המתרחש כי הרמזת הוספה ממש", אלה בימינו מתרחש זאת "כל הטקסט: מוסיף ופתוס פליאה הדגשה לשם לסיום,

היסגורה'. הדיאספורית החברה של קיפאונה את ומדגישה (ימיביניים?) אחרת לתקופה מתאים בסיפור

טראגי לסוף מוביל הכבוד' יערך .3.2.3.1.2

מנסיון הוא העלילה של הכללי כיוונה טרגי, סוף הקורבנות למרבית הישראלים ובמחזות לורקה של במחזותיו

ואדלה.; שיינדלה של הטראגי לסופן מוביל האמהות עיני את המעוור הכבוד ערך לכשלון.  מרידה
הרבנים; של בתגובתם מתעניינת אלא ההרה לביתה דאגה מביעה היא אין בהיריון שיינדלה כי לפייגה שנודע לאחר

עכשיו כלום. להם שווה לא זה רבנים, אלף אמיתיים, מאה, להחתים יכולים הם שווה. לא היהיתר' כל עכשיו "בטח

והיא 'מדומה' כהריון שיינדלה של הריונה מתגלה בסוף .(58) שום" קליפת  הנייר אז ללדת, יכולה ששיינדלה

בעלה. ליואליש הכפויים מגירושיה לב שבורת נותרה והיא ברק לבני עוזבת אימה פייגה דעתה. שפיות את מאבדת

מטפחת. וללא פאה ללא ראש, גלוית שבת, בליל האדמו"ר בבית הגברים לכינוס למקובל, בניגוד מגיעה, שיידלה

אביו את שואל האדמו"ר של בנו יוסל דעתה. שפיות את איבדה כאילו נראית יחפה, כשהיא לגופה מוזנחת שמלה

תיקון. לך אין שלך. השגעון עם כאן "תשארי לה אומר האדמו"ר לבדה". תלך "היא עונה האדמו"ר לגרשה, האם

הגברים כל יוצאים המחזה בסוף .(75) עליך" יסתכל לא אחד אף וחלולה. ריקה את משוגעת. תשארי החיים כל

אותי גם ממני, לקחו לי שהיה מה כל נגדי. קנוניה עשתה היימן, המציאות, המת"[...] אל מדברת לבדה נותרת והיא

על ודועך הולך [...](האור המת' היימן עם נשארה 'המשוגעת מכאן. אותי לקחת יבואו מעט ועוד ממני. לקחו

.(75) שיינדלה)"

קחו בתולה! מתה בתי אותה! להוריד אומרת:"[...] היא שהתאבדה אדלה בתה גופת את רואה שברנרדה לאחר

הפעמונים יצלצלו שחר, שעם להודיע בתולה. מתה היא מלה! יגיד לא שאיש לבן. אותה והלבישו לחדר, אותה

.(74) פעמיים"

שידוד בפטולות סגורים וציבוריים אישיים מרחבים פנימית: תנועה הגבלת .3.2.3.2

הן שיינדלה, של חברתה או אדלה, של אחיותיה לדוגמה, כמו מורדות, שאינו אלה וגס ואדלה, רחל חיה שיינלדח כמו המורדות גם 5
הסגורה. המערכת של קורבנות
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הגוף של משטורו (א) ל: המביאה חצר או בית בתוך הנשים של בסגירותן מתבטאת הפנימית התנועה הגבלת

זהות מכונן וכוח בדיבור הרואה סגורה חברה של עולם לפיסת קשורים זו וכליאה הגבלה (ב) פיקוח; תחת והשמתו

הנשים של וכליאתן הפנימית התנועה הגבלת לעומת מרשותן. הופקעו גופן חלקי כי מרגישות אלה נשים (ג) ומעמד;

חופשי. כגןעדן החילוניתיפתוחה' החברה מאפיינת הדיבור, מפני

הממשטר המבט והחפצת ביתחצר בתוך סגירות .3.2.3.2.1

החלון דרך הוא החיצוני לעולם שלהן הקשר וחיה. רחל האחיות נמצאות בו קטן חדר בתוך מתרחש שידוד בנזולות

חתונה. הזמנות עבורה מכינה הוריה בבית המסתגרת חיה כאשר לעתיד. חתנה עם מפגישה חוזרת רחל שבחצר.

עם הולכת היא אליו מקום לכל כי מספרת רחל הבית. בני בשתיקות ומלוות שנים ארבע נמשכת חיה של הסתגרותה

את הזה. בבית מהשקט כבר לי נמאס [..] " מצקצקים. הידיים, עם הפה את סוגרים מתלחשים אנשים ארוסה

של חייה את מתאר בשייבדלה פייגה, הרבעצען של מקורבה איצל .(10) " שותקת.. אמא שותק. אבא שותקת.

לקחה משוגעת, כמו נכנסת בעצמה, באד, משוגעת כמו ופתאום מהבית יוצאת לא היא "שנים האלמו"ר: בפני פייגה

מות על האבל שנות את שתסיימנה עד רבות, לשנים הבית בתוך כלואות אלבה ברנרדה של בנותיה (36) והלכה".

בבית. סגירותן לחיי ישיר כהמשך גם אך אביהן,

עוד לשבת להמשיך עליהן נגזר המחזה) (בתחילת אביהן מות ולאחר הבית בתוך נעולות אלבה ברנרדה של בנותיה

אינפורציה ודרך החוצה מבטים דרך הוא לחברה הנעולות של הקשר אביהן. מות על אבלות נוספות, שנים שבע

דרך החוצה ומביטות בחדרן ספונות ברנרדה, של בנותיה כמו שיליד, מבטרלות וחיה רחל גם בדיבור. שעוברת

הבמה. על שממוקם החלון

בהם מצבים נטול הוא ולכאורה תושביו של רבה ניידות בעל פתוח כחלל מאופיינת דסקל, כותב הפתוחה' 'החברה

הזבד כך לא שילוד. בגטולוח, פתלח כגןעלן מתוארת החילוני העולם של זו פתוחה חברה במבט.* מוחפץ האזם
המוגדרים החללים נייחות. של במצב האדם של מקומו את וקובעים ממשטרים העיןהמבט בה הסגורה" ב'חברה

מביטים בו לאישה מוחשית סכנה הוא המבט למבט. קשורים מהחוץ, אותן ומדירים בפנים הנשים את המציבים

r.שמה והכפשת חיצוני במעקב וממתכנת החוצה מהחלון המביטה את מסכן גם אך בחוץ

פנימה שחודר זה הוא החוץ של המבט הרי חוץ, כלפי מחפיץ למבט נוחה תצפית בעמדת הנשים של מיקומן למרות

בחלון העומדת רחל את שמצלמת הצניעות' 'משמרת ידי על הבית לתוך פנימה שחודר מבט זהו אותן. ומחפיץ

פונסיה לה ושרים, שצועדים הקוצרים הגברים את במבט מלוות ברנרדה של בנותיה .(14) שידוד בבגזולות חדרה

בהם." מסתכלת מי לראות בשביל דחיפה לתת מסוגלים הם כי מדי, יותר התריס את תפתחו שלא "תיזהרו אומרת:

באמצעות בזה מבט מישטור שמדגים פוקו כמו חוקרים מבטאים הזאת המודרניסטית לסברה סותרת סברה K

שלו. הפאנאופטיקוני המודל
לצילום כפופות הם בהם הציבוריים ובשטחים ביתן בתוך אותן מחפיץ החוצה הכלואות הנשים של מבטן r
של המבט רטוריקת על בהסתמך ממשטר מבט של כאובייקט הנשים הבניית הצניעות. משמרות של ומעקב

המודרניות ואת החרדיות הנשים את מסמן מבס, של והמחפיץ הכוחני תפקידו על דגש ששמו ואחרים, לאקאן
המטיילת בהמורדים מיכאלה למשל כמו במרחב, בחופשיות נעות בתיאטרון המודרניות הנשים שונה. באופו
של תנועתן אחרים. ממסגרת היא עדשתו שדרך הקולנוע בתחום עיסוקה בינדורי. פיוס עושה מורדת, בעולם,
מימוש ומאפשרת גופן הח9צת מונעת הים על וינה כפר; משפחתי; בסיפור החופשי ומבטן המודרניות הנשים

עצמי.
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אחת שאומרת כפי עיניים', 'חסרות בהיותן להפך, אלא החוץ את מחפיץ אינו הבנות של המבט כאמור, .(41)

¥ לצלם. או לדחוף שאפשר לחפץ הופכות הן ברנרדה, של מבנותיה

משהו, צריכה את "אם היסגורה': החברה של תפיסתה עלפי וחוץ פנים החללים את מגדירים לירטה חואן דברי
לה אומר חואן פעם, אף יוצאת שאינה אומרת ירמה מהבית." יוצאת כשאת אוהב שאיני יודעת את לך. ואביא הגידי

(8) לבטלנים" נועד הרחוב [ ...] יותר לך טוב "כאן

המצלמה. עדשת דרך ובעיקר פינה בכל עוקבת החרדיות הצניעות משמרות של הפקוחה עינם

להיפרד יבולה את "עכשיו לה: סוטרת המזועזעת חיה בה, נגע גבר כי שידוך בב2זולות לחיה מספרת רחל כאשר

רחל מסתפרת, אותה צילמו י הצניעות שימשמרת מבהירה וחיה הדבר פירוש את מבינה אינה רחל שלך" מהשידוך

הם אצלם. לדעת אפשר אי מה? "אז מבהירה חיה חנות, בתוך היו הם כי אותם שצילמו להיות יכול שלא אומרת

לצלם יכולים הם עכשיו גם מצלמים...מצלמים. טומאה. בזמן באשתו נוגע כשהבעל המיטות בחדר זוגות מצלמים

קודם. שהורידה החולצה את לובשת הוילון, את סוגרת מסתכלת שלה לחלון ניגשת נרעשת, רחל חולצה." בלי אותך

(9)

מטלית לוקחת בחולצה. עליון כפתור פותחת היא לה. חם כי מרגישה החדר את שמארגנת שידוך בבנזרלרת רחל

חיה צמותיה. את פורמת רחל גופה, על לחה המטלית מעביר חולצה, מורדיה וילון, פותחת ידיה, את מנגבת לחה,

הם עכשיו מצלמים...מצלמים...גם [..] בחדרם באשתו נוגע בעל מצלמים הצניעות משמרות כי רחל את מזהירה

חלונן. לעבר מביטה גבר של דמות רואה היא כי לחיה רחל תגיד יותר מאחור .(9) חולצה" בלי אותך לצלם יכולים

לקנות הלכה האירוסין לפני שבוע כי אחותה לרחל מספרת היא זר, בגבר לתת שהעזה מבט על 'ביוקר' שילמה חיה

רקומות: מפיות

אותי שאל חילוני. גבר אלי ניגש כשפתאום השבת בכיכר הכביש את לחצות עמדתי לחייך. הפסקתי לא
לו אמרתי אני אבל ימינה. ללכת התחיל הוא הבין. לא הוא אבל לו. הראיתי אז זכריה. רחוב זה איפה
בצירוף מבוטל, שהשידוך במכתב לאבא הודיעו למחרת וברחתי. לפינה עד אותו לקחתי אז שמאלה.

מישהו תמונה. היתה מאושרת...מאושרת..[..] אליו מחייכת לכיוון מצביעה ואני ההוא הבחור  תמונה
היו אתי. להתחתן לו נותנת היתה לא הצניעות משמרת  לי מאמין היה הוא אם גם מראש. הכל את אירגן

(17).ק אותו.[...]. גם מנדים

ברנרדה הלכו". כרגע "הגברים השער. של הסדקים דרך מציצה הבכורה אנגוסטיאס את ראתה כי מדווחת אדלה

מה "על אנגוסטיאמ. את ושואלת שנכנסת אנגוסטיאס כלפי בצרחות וזועמת השער ליד עשתה מה אותה שואלת

במי לי! עני אביה? של ההלוויה ביום גבר לצוד תלך במעמדך שאישה צנוע זה האם [...] מי? ועל הסתכלת
אופן את מגדירה ברנרדה .(17) אותה)" ומכה (מתקדמת נדבקת חלקלקת, לה) וסוטרת אליה (ניגשת הסתכלת?

"הנשים הכנסייה: לאחר אבל ישיבת שיושבים בעת האישה, של שבאירוטיקה ההסתה ועל לאישה הרצוי המבט

פירושו, הראש את להפנות שמלה. לובש שהוא כיון זה וגם הכומר, מלבד גבר בשום להסתכל צריכות אינן בכנסייה

מלא שלי הגוף כל " ישנה אינה שבלילות יודעת היא כי לאדלה אומרת פונסיה לה (13) מכנסיים" זוג אחר לחפש

דולק כשהאור עירומה כמעט נעמדת למה זוממת. את מה יודעת ולא חושבת, אני שמדובר. במה כשמדובר עיניים,

.(29) אחותך?" אם לדבר השני ביום בא כשפפה פתוח, והחלון

גופו. ממגע שהתעלפה לאחר אותה הנשים יעקוב הורוביץ. יעקוב עם חיה מצולמת השנייה בפעם *
בדדכו. וטועה נבוך הוא חיה, של הדרכתה אח אלא מאומה דורם שאינו תמיח כגבר מתואר החילול חגבר ק
אכיפה לצורך המצולם ותיעודה במעקביה תמימה שאינה זו היא חרדים, מגברים שמורכבת הצניעות משמרת

ואלימות.
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זהות מכונן דיבור .3.2.3.2.2

על בהתבססה הדיבור את היסגורה' החברה אוסרת הדיבור, חופש הוא הפתוחה' 'החברה של עיקרי שמאפיין בעוד

של ודיבורם ולאיסורים לדיבורים מובילים בבטולותשילוך החברה של ממשטר ומעקב מבט 'מקומית'. מבט נקודת

בנותיה. חיי את המסכן כדבר ברנרדה עלידי נתפס השכנים

לבקרה כשבא לפייגה אומר האדמו"ר ולמעשה. לדיבור מוביל נהריה בעיקר סיוריה בשעת שיינדלה אחר המעקב
[...] פאה עם מנהריה וחזרת [...] רוזנבל פנסיון בנהריה. אותך "ראו ביתה: שיינדלה של להריון מאמין הוא אין כי

לגביה כי הראשונה, בתמונה המנחמות, הנשים את מגרשת ברנרדה .(67) גבר". עם בכירכרה נוסעת אותה ראו

מה כל על ביקורת למתוח כדי שלכם לבתים חזרו "לכו, אודותיה: ודיבור ביקורת משמעותו בביתה ביקורן

של בערך מכירה אינה ברנרדה .(13) ביתי" סף על לדרוך שתשובו לפני רבות שנים עוד שיעברו והלוואי שראיתם,

פפה. תמונת את גנבה מהן מי אחיותיה את ושואלת זועמת הבכורה ביתה אנגוסטיאס כאשר וחברות, שכנות

האוזן השכנות אצל הכבד! החום של בדממה ועוד שלי, הבית בתוך הזאת השערוריה "מה זועמת: נכנסת ברנרדה

וריגול. שיטור של לאמצעי לגביה הופכת השכנות .(45) לקיר" דבוקה בוודאי כבר

שגדלות בחורות "(עצובה) נוראה. לבורות מביא הדיבור אוסר בו האופן את מדגישים לזקנה ירמה של דבריה

אומרים, כך האלה, הדברים שכל מפני ברמזים, פה, בחצי נאמר הכול בפניהן. נעולות הדלתות כל כמוני, בכפר

(16) "[...] אותם לדעת אסור

הגוף ומישטור סגירות .3.2.3.2.3

 מגופן הופקעו השונים האברים כי בגופן, מום הוטל כי מרגישות והלורקיאנית החרדית היםגורה' בחברה הנשים

ברנרדה. של בתה אדלה או שיינדלה של במקרה לדוגמה, כמו שפיות, אובדן למצבי גם מובילות אלה תחושות

ומשולה יולדת שאינה ולבטן ראשן שיער לגילוח רגישות החרדיות הנשים בגופן. מום הוטל כי חשות הקורבנות

למפלצת.

מתאר שיינדלה של חברתה רוחל ראשה. שיער את יגלחו כי חיה אחותה בפני חשש מביעה שידיד בבנזולווז רחל

מבקשת שיינדלה שיער. עוד להוריד הספרית את שעודדה חמותה חלק נטלה בו טראגי כאירוע הגילוח טקס את

אומרת: רוחל המגולח. ראשה את לגלות נישאה עתה שזה חברתה מרוחל

כשהביאו ספרית. מעדיפה שאני אמרתי אני אבל זה, את לעשות רצתה שלו האמא נורא. היה זה לא. לא
שהיא התברר אבל בשבילה, מצווה שזה אמרה היא להשאר. התעקשה שלו האמא לפה, הספרית את

עוד. לספרית, אמרה היא די, אמרתי שאני פעם כל השערות. כל את לי שמודדים בטוחה להיות רצתה
אפס. דרגת לי עשו כלום. לי נשאר לא בסוף

לו: ואומרת שבת, בליל האדמו"ר לבית פורצת שיינדלה המחזה, סוף לקראת

הכל כלום. בחילות. ולא בבטן בעיטות ואין אחת...כלום...ריק. בבת פתאום, [...] בהריון, שאני חשבתי
הזאת...אני הבטן משוגעת היא כן, כן, רוצה. שהיא מה עושה היא אותי. רימתה שלי הבטן [...] נעלם.

יש אולי מתנפחת. ולא סוס, כמו אוכלת כלום? לי להגיד בלי להקיא החליטה שהיא לך תאר ממנה. מפחדת
אני אחד שיום מפחדת אני לי. תעזור רבע משוגעת? בפן של דינה מה לעניין? פירוש איזה הזוהר בספר
.(75) חלולה. ריקה. בטן רק זה ממני שנשאר מה וכל הגוף, כל את בלילה לי אכלה היא כי ואגלה אקום
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גרוע עונש "אין לאחיותיה אומרת ברברדה של בתה אמליה מהקורבנות. שהופקעו אברים הם ועיניים בטן שיער

בעזן מונע העיניים אובדן .(42) לנו" שייכות לא שלנו העיניים "ואפילו מוסיפה: מגדלנה אישה" מלהיוולז יותר

החיצוני. לעולם קשורות אותן שהותירה יחידה פעולה החוצה, להביט

עליהן העיניים גם כך גופה. על שליטה לשיינדלה ואין ועצמאית מורדת יישות 'פיתחה' שיינדלה של המורדת הבטן

אינם העיניים וגם הבטן הקורבנות. של מגופן בנפרד פועלות העיניים לנוי. שייכות 'אינן כי מגדלנד, אומרת {

העולם על המביטות את הופכות אלא לראייה משמשות הן אין תפקידן, את ממלאות אינן תפקידן, את ממלאים

והביאה אותה שעיכבה לאימה שייכת לחברה, שייכת לשיינדלה נשמעת שלא המשוגעת הבטן לעיוורות. החיצוני

מהמציאות. וניתוק הזיות לידי אותה

ההצגה בסוף לאישפיות. שפויות בין של הלימינלי בתחום אותה מציבה שניידלה את 'לאכול' שמאיימת הבטן

דעתה. שפיות את שאיבדה כמי שב בערב האדמו"ר לבית מרושל ובלבוש שיער סתורת שיינדלה מגיעה שיינולה

זהותן מקברו. אמה הזיזה אותו המת האיש אל ומדברת להימלט הגברים לכל שגרמה לאחר לבדה נותרת היא

ילדו. שלא הנשים של המגדרית של הנשית הזהות בעיית בולטת בירמה מתערערת; וגיםותיה ירמה של המגדרית

בדבריה מישורים; בכמה מעוצב זה עניין ביותר. בעייתית ונעשית למערכה ממערכה ומיטשטשת הולכת היא זו זהות

להאכיל יורדת אני בלילה, קרובות, "לעתים נשיותה: לגבי לספקותיה וגובר הולך ביטוי הנותנת עצמה, ירמה של
צעדי הסככה, בחשכת עוברת וכשאני זאת, עושה אינה אישה ששום מפני קודם, עשיתי שלא דבר הבהמות, את

גבר.? של בצעדיו באזני נשמעים

כגןעדן החילוני העולם היפתוח': המרחב .3.2.3.3

המבוצר הבית מתוך מביטים אליו עדן גן הוא הפאגניחילוני העולם הישראלים, במחזות כמו לורקה של במחזותיו

רחל של ארוסה צבי לחיים חיה שולחת שידוך בבפזרלרת בפליישר. למשל, כמו נעלם, כשהוא מתגעגעים אליו או

לך יעזור לא לא, כזאת. תמונה פועל תמיד "זה גרביים בלי רחל של תמונה שולחת חיה שידוך. ביטול אחותה,

אומרת היא להצטרף, לאחותה ומציעה לעזוב עומדת היא כי לרחל מספרת חיה סופי" זה למשמרת. גם אחת שלחתי

שרוולים עם שהולכים איפה "לשם, לשכמותה רבים שידוכים סמי מציע 'שם' וכי נרות, תדלקנה לא 'שם' כי לרחל

מה [..] בגיהינום. אני לי? עזר מה ארוכים, שרוולים עם הלכתי החיים כל [...] אותך מצלם לא אחד ואף קצרים

לעזוב. ומתכוננות אורזות האחיות .(21) אדם." לבן פנים והסברתי התעלפתי, אהבתי, עשיתי?

אתיאיסטי גןעדן עדן. גן 'בחוץ', שנמצא החילוני ולעולם כיגהינום' הסגור לעולמן מתייחסות ושיינדלה חיה

בשתי ביטוין את המוצאות מנוגדות, עולם השקפות שתי מתעמתות בירמה לורקה. של במחזותיו מפורשות משורטט

המכונה הקיומית, האתיאיסטית העולם וראיית הדתיתהנוצרית העולם השקפת " האחרונה: במערכה כביכול 'דתות',

מחוץ מטרה כל וללא לשמה ההנאה את הארוס, את המהללת זקנה אותה ידי על להפליא המיוצגת 'פאגאנית', כאן

(55,1986 (ליטר? לעצמה"

חיי? דרך את מכירה "אינך הבית; מן ומתרחקת הולכת ירמה כאשר שלו, ראותו מנקודת וווא, של בדבריו וכן 5

דמויותיהן לבאמצעלת אמיתית" אישה שאינך היא "הצרה לעוד, מיד" יןצאת את בבית. והנשים בדיד הכבשים
בפי עצמה. לה הנשקף הגורל את והמגלמות שותקים, צללים כשני אותה המלוות הגיסותהרווקותהזקנות, של
אוהבות הן תפוחים, ריבת להכין או תחרה לרקום "במקום אשר האלה" "הזכרות מכונות הן הכובסות הנשים
לורקה", גרמיה לפדריקו 'ירמה' על האהבים/ "צחיחות ליטוין, (רנה בנחלים. יחפות ולטייל הגג על לטפס

.(56 עםעובד,: ,1986 ר.ליטוין, תרגום: "ירמה" פג.גג.לורקה, בתוך:
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שצריכים הם הגברים קיים? שאיננו תדעו כבר מתי בעיני, חן מצא לא פעם אף "אלוהים לירמה אומרת הזקנה

לך" לעזור

פריון שמבטיח החושניאירוטי לעולם להצטרף לירמה הזקנה מציעה הפאגנית, בהתכנסות המחזה סוף לקראת

רגלים לך יש אבל [...] גזעיים כגברים נהגו לא סביסבו לא סבו, לא אביו, לא בעלך, של היא "האשמה וחופש

העולם של נוספת מייצגת .(45).[..] חדשים גברים לפגוש בשביל נשים באות לכאן [...] וללכת! לקום בשביל
את "גם ילדים: לה שאין השמחה 'המשוגעת', הצעירה בדמות מופיעה לירמה אחרת ואנטיתיזה הישפוי' החילוני

תקועים האנשים כל החיים: אותי שלימדו אחד דבר לך אגיד (צוחקת) המשוגעת המשוגעת! משוגעת! לי תקראי

עולה  רוצה לנחל, לי רצה אני  רוצה ברחוב! יותר טוב כמה פי אז לעשות. חשק להם שאין מה ועושים בבית

.(18) ילדה" עוד פשוט "את לה עונה ירמה אניס" של משקה לי שותה  רוצה בפעמונים, לצלצל

של לסגירותן בדומה היהודית. העיירה נשות של סגירותן את מהדהדת החרדיות הנשים 'בעיית' של פרטיקולריזציה

ליבני "בין בסיפור הרב בת סגורה כך לגביו, ובורות מהעולם מנותקות חדרן, בתוך שיזור בבטולוח, וחיה רחל

רצוי. לא הריון של העדין במצה לכודה ואחרכך שידוך, עליה שכופה העיירה של בטריטוריה לשטיינברג הכסף"

הרגשית. לסגירות מקבילה הטריטוריאלית הסגירות

נוקשים ומסורות חוקים היסגורה': החברה של חיצוניות להשפעות התנגדות .3.2.3.4

החברה נוקשים. ומסורות חוקים מערכת בגלל לכשלון נידון הנשים של אישיים ורצונות תשוקות מימוש ניסיון

איננה נוקשות, משפחתיות שושלות לצוויי ציות בטבעת עצמה ומוגרת זרות השפעות מקבלת שאינה היסגורה'

הנשים. על המוטלים וחרמות חוקים באמצעות נכפת זו ציות מערכת החופשי. הפתוח לעולם לפרוץ לאישה מניחה

חיצונית להשפעה ההתקרבות ניסיון כישלון .3.2.3.4.1

ומסורות חוקים מערכת בגלל לכישלון נידון הנשים של חיצונית להשפעה להתקרבות וניסיון עצמי מימוש ניסיון

חילונית. רוח עלפי לנהוג ושואפת אמה ונגד לה המוכתבים היישות דיני נגד למרוד מנסה שיינדלה נוקשים.

לממש מנסה חיה וזוגיים. אישיים לחיים תשוקתה לממש מנסה אדלה בןזוגה. אובדן הוא שיינדלה של כישלונה

החברה. מצד ונידוי אביה מצד ליקריעה' ויזומה' הורוביץ ליעקוב תשוקתה

אפילו להגיד אפשר תאווה. יצר. זה היה, אחרון "הלילה יואליש: עם האחרון הלילה על לרוחל מספרת שיינדלה

ימי שבעה שנגמרל לפני יום היה זד, אבל ממש, נידה הייתי לא כבר במקולה. שהייתי לפני באיסור. אליו באתי הטא.

(28) ממגי.[...] חזק יותר היה זה יכולתי. לא אני אבל לוותר, מוכן היה יואליש נקיים.

חודשים חמישה לפני בעלה עם לנסוע צריכה היתה כי לה שאמר לאדמו"ר עונה שיינדלה

איתו. לנסוע כדי אחר וסבא אחר ואבא אחרת לאמא מחדש להיוולד צריכה הייתי איך? רבע איתו, לנסוע
42) .[...] ככה להתהפך יכול לא אדם רבע, לא עלי. יקום הזה הבית שכל בלי לברוח הצלחתי לא לנהריה

.(
לאימה: פונה שיינדלה

מהקריה. האמריקאים ולא איטה, ולא איצל לא אני פקודות, לי לתת ותפסיקי רוצה שאני לאן הולכת אני
מדריכה שאת רק לחשוב הקב"ה? את? מי מהקבורה? מתים תוציאי את שקרים. מרוב [...] משתגעת את
תעשי? מה לנסוע? אתעקש דווקא אני ואם צחוק. איזה ילדים. לגדל ואיך בית לנהל איך ומלמדת כלות
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גם רוצה את ועכשיו מתחתן. בעלי לי, אין ילדים נענשתי. כבר עונש? חרם? עלי תטילי פה? אותי תנעלי
(שם). בית? לי יהיה שלא

a.דעתה שפיות לאובדן כאמור, אותה מוביל עצמי למימוש שיינלדה של נסיונה כשלון

היא אותי" תראו "תרנגולות לקרא ומתחילה לחצר יוצאת מהכנסייה, החזרה לאחר ירוקה שמלה לבושה אדלה

ליד אבטיחים לאכול כשהולכים אותה, ללבוש חשבתי הזאת. השמלה על תקוות הרבה לי "היו לאחיותיה אומרת

לאדלה אומרת מגדלנה חלומות" עור לה ויש מכולנו, צעירה הרי היא קטנה! "מסכנה עליה אומרת מגדלנה הבאר".

כלואה. להיות יכולה לא אני אתרגל, לא "אני זעם בדמעות מתפרצת אדלה [לאבל]". שתתרגלי לך מבטיחה "אני

.(26) שלכן" כמו ייראה שלי שהבשר רוצה לא אני

אימה. מול הראשונה בפעם אדלה עומדת המחזה בסוף לו. הרה ואף אלרומאנו פפה עם בחשאי נפגשת אדלה

מול ניצבת אלדה פפה. עם היתה אדלה כי לכולן הודיעה שמרטיריו לאחר אדלה לקראת בזעם מתקרבת ברנרדה

סוהר. בית של מילים יותר כאן יהיו לא הזועמת: אימה

תעשי אל השליטה. של המקל עם עושה שאני מה זה לשנים) אותו ושוברת אמה של המקל את (חוטפת
את לו להגיד לחצר ולכי לך, תדעי (לאנגוסטיאס) שלו. האישה אני [..] פפה רק מצווה עליי נוסף. צעד
.(73) אותי. יעצור לא אחד אף [...] אריה כמו מתנשם בחוץ שם הוא הזה. הבית בכל ישלוט הוא זה.

כאשר הנוקשים, לחוקים כפיפותה את מנציחה ברנרדה אמה ומתאבדת. תשוקותיה את לממש מצליחה אינה אדלה

.(55) פעמיים" הפעמונים יצלצלו שחר שעם להודיע בתולה, מתה "בתי צועקת כי אדלה של גופתה את מוצאת היא

כשהיא ברנרדה מנכסת ולםיימם, חייה את ליטול הזכות שהוא, אדלה בידי שנותר האחרון הבחירה אקט את גם

בתה. של בתוליה על מכריזה

בדומה החרדיות. ולנשים העיירה לנשות משותף כשלון על מצביעה החרדיות' הנשים 'בעיית של פרטיקולריזציה

מוצאת שאינה נערה אודות מספר לשטיינברג הרב" "בת גם שידוך מזילות במחזה הגון לשידוך זוכה שאינה לרחל

במוסכמות למרוד רצונה בין מטלטלת שיינדלה בהתאבדות. הטראגי סופה עד העולמות בין ומטלטלת הגון שידוך

זוכה חופשייה כאישה בנהריה לטייל ניסיונה בעלה. עם פתוחים מין יחסי שמאפשרת חילוניות של טעמה ולטעום

צורב. לגינוי

היחסים עומדים שבמרכזם אהבה, סיפורי הם ישראל" ו"בת הכסף" ליבני בין הרב", "בת הראשונים: הסיפורים

הרב" "בת הסיפור האנינות. נשמותיהן לסוף יורדים שאינם 'מגושמים', גברים לבין וינוגות' טהורות נשים שבין

החדשה החילונית התרבות בין המיטלטלת הרב, בת שרה, של האישי מצבה המציג חברתי סיפור אלא לכאורה אינו

היא אין חברתה, של התרבותיות בסתירות הדורות ניגודי בגלל כרחה, בעל שנסתבכה כיון הרבני. מוצאה לבין

ברמתו לה מתאים שאינו לגבר אותה משדכים לפיכך נישואים; לקשרי סיכוי או מתאים חברתי חוג לעצמה מוצאת

זאת מסכם כך ומתאבדת. לו הרה לו, מתמסרת היא  נפש" "יגעת כבר כשהיא מתפתחים ביניהם והיחסים רגשית,
שקד: ג. המודרניסטית ברוח

של והתפתחותו תנועתו את זה האנשים חוסמים בהם מוצא ללא מצבים הם הסגורה החברה של מאפייניה "
לארצותהבריח הנסיעה את משיינדלה מונעת פייגה מוצא. ללא במצב בנותיהן את מציבות וברנרדה פייגה זה.
בעיקר מגורים של באפשרות לבחור מסרבת ברנרדה בעלה. עם ולהתאחד פוריות טיפולי לעבור לה שתאפשר
את מעכבת ובכך לבנותיה הירושה את לחלק מסרבת ברנתה נאות. שידוך מהן למנוע ובכך בכפר לגור ובוחרת

להשתדך. סיכויהן
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שנתהוו ההכרחיות, הסתירות גילוי תרבותית, טראגדיה של האנושי מימושה הוא שהסיפור נמצא
מפשע.7 החפה נערה של בגורלה המודרנית, היהדות של התרבותית בהתפתחותה

של החדשים ונישואיו נישואיה התרת למול ושבורה בודדה ונותרת החברה לתכתיבי הנכנעת לשיינדלה בדומה

שקז כך. על מעיזה הכותרת ואפילו יהודי עולם מאותו הוא אף לקוח ישראל" "בת הסיפור של נושאו גם בעלה,

מביא החברתי המוצא (שם). וענירוח" היולי איש לבין קורנת אשה שבין כושל בזיווג "מעשה זה: סיפור מגדיר

על כופה החברתי המוצא מודחקת. נשארת הזוג בני בין השנאה משבר. לידי מגיע אינו שהקונפליקט כך, לידי

של עיניים בעצימת הבעל, של במלמוליו בקטנות: ורק אך נגלית הזוג בני בין השנאה והשלמה. כניעה האישה

(שקד,15) אחרות. ובתגובות בהערות בעלה, קול בהישמע האישה

העיוורת) (חנה התמה הנערה לבין הקברן) (ישראל המגושם הגבר שבין היחסים הועמדו "העיוורת" בסיפור גם

ועיסוקו גילו דמותו, על לה שסיפרו לאחר לאיש, כורחה בעל שנישאה עיוורת בנערה מעשה הסיפור. במרכז

קברן, אלא אינו שאישה לה, מתברר בסיום האמיתית: זהותו את לבסוף מגלה הנערה שונים. שקרים המקצועי

ביכולתה שאין גורל במעגלי נטועים העיוורת חיי (17) קברות. בית בתוך עומד ושביתה לו, שילדה הבת את הקובר

שיינדלה. כמו בדיוק לפרוץ,

נוקשה שושלת לצווי ציות .3.2.3.4.2

את חוסמת האבות מסורת על נוקשה שמירה  המשפחה לאבות עיוור לציות קשורה חיצוניות להשפעות ההתנגדות

עכורה יחסים מערבת מנהלת שיינדלה של אמה פייגה שלהן. הייחודי הפוטנציאל למימוש מלהגיע הנשים של דרכן

לבתה: אומרת היא הכל, מתיר האדמו"ר ואילו התורה' מן אסור שיחידש בגלל עליו כועסת היא האדמו"ר, עם

היאמרי של חרם יש  לו אמרו לאמריקה. לנסוע להיימן התיר והוא שלי, אבא על שבעה גמרנו לא עוד
יהודי? זה מה יודעת לא אני קדמונים'? 'חרם שישבור הוא מי מקלי. יאני אמר? הוא ומה אמריקה, על צדק'

שיינדלה(55) שלך, התאווה על מלחמה לא זה פה

עשרים ואתה שלי אבא של ירושה זה ירושה. על מלחמה אתי עושה אתה לביתה"[...] שמגיע לאדמו"ר פייגה

היהודים כל שלי. אבא של ירושה אתה גם שלי. אבא של ירושה זה תשובה? מתה. אני כאילו מתנהג שנים ושתיים

עכורים יחסים .(67) "[...] שלך. לא שלי. ירושה על רבים שלך הילדים ועכשיו שלי. אבא של ירושה זה בחוץ פה

שיינדלה.? בתה ואת אותה ממוטטת אבות, מסורת רקע על אותה הסובבים עם פייגה של אלה

אנריקה "אה! ירמה: של אביה על מעידה א' זקנה ב' בתמונה אביה. בית של הסגפנות לערכי כפופה ירמה גם

 הירידים בלום! לא להשתעשע, לא ולמות. לחם קצת לאכול להזיע, לקום, טובה. משפחה אותו. הכרתי הרועה.

ששמלותיה אישה הייתי אני מה! אבל שלך. הדודים אחד עם להתחתן יכולתי שתיקה. של יצורים אחרים. בשביל

.(14) "[..] מתוקה עוגה אל החגיגה, אל המלון, פלח אל מקשת כחץ ברוח. מתעופפות

הבן של מקומו את תופסת היא בה הדרך ועל כבעל בחואן בחירתה אופן על משפיעים ירמה של אביה בית ערכי

קיבלתי ואני אותו לי נתן אבי אחר. עניין זה "בעלי עונה: ירמה חואן, בעלה על ירמה את שואלת הזקנה לה. שיהיה

למענו אותם. יגשים בני עליהם, חולמת שאני הדברים שכל בטוחה ואני דברים, הרבה על חושבת אני [...] בשמחה.

1983 יחדיו. תלאביב: שטיינברג, יעקוב מאת סיפורים לילקוט מבוא שקד, 1

קידש שלך שסבא למרות ונוסעת. שלו אמא את עוזבת את [..]" שיינדלה. בתה כלפי נוקשות מגלה פייגה 15

ממני תראי לא בחיים לאמריקה? זה? בשביל כסף ממני לבקש מתביישת לא ואת הזאת הטריפה על מלחמה
.(9) גרוש"
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אינה ירמה כמו פייגה .(16) להנאתי. לא לעולם אך שיבוא, כדי לו להתמסר ממשיכה ואבי לבעלי, התמסרתי

אותן. הסובבים ועל עצמן על אסון מביאות שתיהן האבות, כבלי את להתיר מסוגלות

וחרמות חוקים כפיית .3.2.3.4.3

גוררת והפרתם האבות במסורת מרידה או עצמי מימוש של ניסיון מכל הנשים את להניא נועדו המוכתבים החוקים

מנסה שיינדלה מבעלה; פרידה שיינדלה על גוזרים פייגה של חוקיה ולנידוי. תנועתן להגבלת או פיסית לאלימות

לטיפולים; מיוחד לרופא לנסיעתה מסרבת פייגה מיוחדים. טיפולים לעבור כדי באמריקה יואליש לבעלה להצטרף

מום'. בה יש הגדולה, הרבעצן של 'הבת  שיגידו מהפחד ולמה? אליו. אלך שאני רוצה לא "את אומרת: שיינדלה

שם. תסתובב לא שלי הבת נוסעת. לא "את לה; עונה פייגלה .(21) שלי" בראש הכל שזה בטוחה הזמן כל ואת

של נסיעתה על איסור ברוקלין". של ברחובות לי תרוצי לא את אותו? שמעת פנימה, פנימה. מלך בת של כבודה

שיינדלה את שמעכבת לפייגה בדומה פוריות. טיפולי לקבל האפשרות ואת בעלה את להפסיד לה גורם שייגדלה
של ואבל סגר הבנות על כופה ברנרדה מבנותיה. השתדכות אפשרויות ברנרדה מונעת יואליש, לבןזוגה מלהתחבר

שבים. שמונה

לעצמנו נתאר הזה. הבית תוך אל החוץ מן הרוח תחדור לא האבל, יימשך בהן השנים שמונה במשך [...]
אתן בינתיים מבי. בבית היה וכך אבי בבית היה בך בלבנים. והחלונות הדלתות פתחי את סתמנו כאילו
מהם לחתוך יכולות אתן פשתן. גלילי עשרים לי יש בתיבה שלכן. הנדוניה את לרקום להתחיל יכולות

שוט לנקבות, ומחט חוט [...] מצווה שאני מה עושים כאן [..] הנשים של גורלן וה [..] וציפות. לסדינים
.(16) מסויים למעמד ששייכים אנשים אצל זה ככה לזכרים, ופירדה

רחל של אביהם קורע הצניעות, משמרת ידי על שצולמה תמונה בעקבות חיה של העתידיים נישואיה ביטול לאחר

.(17) "[..] כלום עשיתי כולם..ולא  הוא רק ולא קריעה! עלי עשה הוא וחיה"[...]

לשבת איצל אביו את הובילה זו התפקרות ויהתפקר'. לאמריקה נסע פייגה, של ראובן גם מקורבה איצל של בנו

.(9) עליו שבעה

ומספר כסף ממנה לבקש כדי פייגה של לביתה מגיע האדמו"ר של נאמנו שטייניץ לאלימות. מובילה החוקים הפרת

רבקה', מיסלון פיאה עם אותה ראו רייזל, "אתמול...האלמנה החוקים: את שהפרה אישה הקהילה הענישה כיצד לה

אתרוגים... והחלונות הבית על לה זרקו והם הימשמרת' את עליה שלח והרבע עיניים, לנקר ממש פרוע, ארוך,

אבל ומכונית נהיגה רשיון רוצה היא כי לרוחל מספרת שיינדלה (5) גמור" רשע היתה רבעצן...כאילו אתרוגים

(26) חרם עליה יטילו כי חוששת

החרדית'1' האישה של ונחיתותה הגבר עליונות הנצחת .3.2.3.4.4

נטלו האנגלים כי ע1988]1995) ס3יבק צ'קרוורטי גיסרי אומרת לדבר" המכו9פים יכולים "כלום במאמרה *
הסאבוי בטקס השתמשו לדבריה, האנגלים, ההררית. המוכפפת האישה ובשם על לדבר הזכות את עצמם על
דימוי כי מציינת ספיבק הנאורה. עליונותם את להבלים כדי ובהוזרמתו בעלה) מות לאתר האלמנה (שריפת
לדבריה קבוצתה, בני מפני ההגנה כמושא לאשת בהתארשות מתאפיין הטובה החברה כמייסד האימפריאליזם

(61 (ספיבק, מתרבתת" כשליחות האימפריאליזם הצדקת של מושלמת [...]" דוגמה זוהי
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ופוגעים המפלים חוקים חקיקת החרדית: האישה של ונחיתותה החרדי הגבר של עליונותו את יוצרים גורמים שבי

זו. עליונות המשמר גברים ועולם באישה,

המודרנית החברה של הפתוח שבמרחב בעוד חברתן. של הגברי העולם של כקורבן הנשים מוצגות אלה במחזות

מאפשר ביירמה החושני העדן גן לגברים. רק ביתן זה חופש הסגורה בחברה תנועה, לחופש שווה אפשרות מוענקת

מאפשר שידוד בבגזרלרת המתואר החילוני העולמ לגברים. שווה באופן הנשים משתתפות בהן אירוטיות הילולות

תוגדר אחרת גט, לקבל לשכנעה ומנסה שיינדלה את להציל מנסה האדמו"ר ברחובות. חופשי לתהות לאדם

מאה 'היתר .(36) האחרונות. השנים עשר במשך ילדה ולא מאחר תגורש, רבים' מאה 'היתר ידי ועל ועקרה כמורדת

נחשבים. אינם האישה של ורצונה שדעתה בשעה אישה על גט לכפות גברים לקבוצת מאפשר רבים'

כי לבנות מספרת פונסיה לה עונש. הוא כאישה הקיום אלבה, ברנרדה של הלורקיאנית החברה כמו סגורה בחברה

בלילה אתמול אבנים! זורקים צועקים, שזופים, יפים"[..] בחורים חמישים או ארבעים הקוצרים. הגיעו בבוקר

לפני מרחוק.[...] אותם ראיתי הזיתים. למטע אותה לקחת בשביל אותה שברו מהגברים 15 [..] אישה לכפר הגיעה

אדלה האלה." לדברים זקוקים הגברים שילך. הבכור לבן כסף נתתי בעצמי ואני מאלו, אחת עוד הגיעה שנים כמה

(42) אישה! מלהיוולד יותר גרוע עונש "אין דבריה את מחזקת אמליה הכל" על מולחים "להם זה: בעניין אומר

"כי עובה. מרטיריו סוהר, בבית אינו בנשותיו, שהתעמר בכפר מסויים פושע מדוע שואלת ברנרדה של בתה אמיליה

.(23) להלשין" מוכן לא אחד ואף האלה, בעניינים השני על אחד מחפים הגברים
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היקהילח על באיום ודת"םלאומ"ם מזרחים : ימני' 'פשיזם 3.3
המדומיינת'*

חלומות רווי עבר מיתוסי המחייה פשיסטית כקבוצה הדתילאומי הימין את התיאטרון מציג כיצד אראה זה בפרק

המזרחים ואת הגרות ילדי אחים; מלחמת ירושלימ; סינדרום משיח; היהודימ;חבלי מלחמות בהצגות משיחיים
הבניית סנג'ר. לשנה; אופניים מוכות; נשים בובה; מיתהומ; קריזה; בהצגות ייחוד חסר כהמון התיאטרון מציג

אודות הישראלי השמאל היגדי ואת מחד הפשיזם מחקרי היגדי את מהדהד פשיסטי כהמון והמזרחי הדתילאומי הימין

להלן. בהקדמה שיפורט כפי ובשלום, בדמוקרטיה ופגיעתו בישראל הימין של הפשיזם

בתיאטרון הימין וייצוגי הישראלי השמאל היגדי העולמי. הפשיזם מחקרי שיח הקדמה: .3.3.1

המחקרי השיח שיחים: שני המהדהד באופן והדתילאומי המזרחי הימין ייצוג אופני בפרישת באופן אתמקד זו בהקדמה

של מונחיו בעקבות שהולך שמאל שיח הימין, אודות הישראלי השמאל ושיח בעולם הפשיזם לצמיחת הסיבות אודות

הולך השמאל שיח בישראל. בימין הטמונה ה'סכנה' את ולהגדיר להסביר בבואו הפשיזם אודות המחקרי השיח

בסיסה שהיא הנאורות של היסוד בעקרונות הפשיזם פוגע בהם באופנים בעיקר ומתמקד המחקרי השיח בעקבות

המדומיינת'. 'הקהילה של המוסרי

וטיהור במצוקה אוכלוסיה רובדי של גיוסם למען ובחוויה בטקס שימוש  האנטי1ציונלי הרגש הדגשת (1)

(3) מסורתי; לעבר רטורית ושיבה מיתוסים החייאת י לוגוס ושולל המונים מגייס מיתוס (2) במדינה; האליטות

האינדבידואליזם את דוחה ומאידך הפאגנישבטי המבנה עבר אל הפשיזם נסוג מחד  שבטי אינדבידואליזם אנטי

של ההומניזם מיתוס על כאיום נתפסים והרס אלימות  החברתית והאמנה ההומניזם מיתוס הרם (4) המערבינאור;

הדמוקרטיה. ועל הנאורות

על ערוכים והם העולמי הפשיזם חוקרי של קביעותיהם את בחלקו מהדהד 77 לאחר הימין אודות השמאל הוגי שיח

מיתוס והרס אנטיאינדבידואליזם רציונלי, אנטי רגש גיוס המיתוס, את הישראלי הימין קידוש דומות: קטגוריות פי

הימין את מציגה ומאידך ,(2001 (אזרחי הדמוקרטיה על המגנה כאליטה עצמו את השמאל שיח מגדיר מחד החירות.

המזרחים שמוצגים כפי ייחוד, חסר נבער כהמון או הדתילאומי, ובימין שמוצג כפי (1996 (פייגה מיתוס כמקדש

.(2000 (אברהם

אנטירציונליות הרגש הדגשת .3.3.1.1

חוקרי עלפי זאת מובהקים, אפקטים שני יש הנאורות את המאפיינת הרציונליות נגד הפשיסטי הרגש של לריאקציה

בטקסט שימוש (2) במדינה; האליטות טיהור ובמקביל במצוקה אוכלוסייה רובדי את הפשיזם גיוס (1) שונים: פשיזם

קלות. ביתר אלה אוכלוסייה רובדי של גיוסם למען ובחוויה

ה'. נספח ראו "
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אליטות וטיהור במצוקה אוכלוסייה רובדי גיוס .3.3.1.2

מעבר הפשיזם, גווני לכל המשותף את לאתר קשה כי מסכם (1999) הקיצוניות" "עידן בספרו הובסבאום, אריק

את שקידשו הללו, התנועות של החזק הצד היתה לא התיאוריה .1933 לאחר  גרמנית הגמוניה של כללית לתחושה

הגזענות, כמו לכאורה, מרכזי כה אלמנט אפילו והרצון. החוש של עליונותם ואת והרציונליזם התבונה של היד קוצר

האנטי קומוניזם, האנטי הלאומנות, היו אומר, הוא שראינו, כפי זה, לעומת האיטלקי. מהפשיזם בתחילה נעדר
קבוצות ובתוכם מהם, כמה לאפשיםטיים. אחרים, ימניים ולגורמים לפשיזם משותפים באלה, וכיוצא ליברליזם

ההבדל הפשיסטים. לבין בינם קירבה נקודת היתה זו וגם הרחוב, באלימות דגלו בצרפת, פשיסטיות לא ריאקציוניות

היה הוא מלמטה. ההמונים גיוס באמצעות התקיים שהפשיזם בכך, היה פשיסטי הלא לזה הפשיסטי הימין בין העיקרי

עליו.(שם,111). קוננו המסורתיים הריאקציונרים אשר והעממית, הדמוקרטית הפוליטיקה לעידן בעיקרו שייך

מדרך לסטות תעמולתו חייבת אדורנו, אומר רציונליים, בנימוקים ההמונים את לרכוש הפשיזם מן שנבצר מאחר

השכלתנית; החשיבה

מודעים בלתי רציונליים, אי תהליכים ולגייס פסיכולוגית אוריינטציה בעלת להיות עליה
מתסכולים הסובלים האוכלוסייה רבדי כל של המנטאליות מקלה הזאת המשימה על ורגרסיביים.

.(256 (שם, רציונאלית. אי מפגרת, מנטאליות מפתחים ולפיכך טעם חסרי

הנאורות: לעקרונות הנאמנות האליטות את מטהר הפאשיזם הובסבאום, טוען האוכלוסייה, שכבות לגיוס במקביל

האימפריאליות האליטות את היסוד מו טיהר שהוא בכך, היה הנציונלםוציאליזמ של הבתר הישגו
והושמדה  היטלר נגד מרד שיזמה היחידה הקבוצה הכול, ככלות אחרי שלהן. השלטון מבני ואת הוותיקות

(הובםבאום,119) .1944 ביולי הישן, האריסטוקרטי הפרוסי הצבא משורות באה  מעשה לאחר

שבין בתקופה הפשיסטים גם ,(1988) שטרנהל זאב טוען התשעים, שנות של לניאולאומנים בדומה  וחוויה טקס
הערכים ועם התעשייתית, המהפכה של והחברתיות הפוליטיות תוצאותיה עם להשלים סרבו העולם מלחמות

אנטי ריאקציה שהיה הפשיזם ההשכלה. תקופת של ובפילוסופיה הצרפתית במהפכה המעוגנים הליברליים

ייחד הפיזי, הכוח לפולחן והטיף הדמוקרטיה של הרציונליות נגד הרגש של ריאקציה שטרנהל, גורס אינטלקטואלית

קצב, זמרה, של חדשה ליטורגיה ומצעדים. טקסיות תפאורה, על הקפדה גרנדיוזיות, המונים להופעות חשיבות

(שטרנהל,71). וויכוחים. דיונים של מקומם את תפסה ולפידים, תהלוכות

מתווה הפשיזם, של לפנומנולוגיה מתווה בנימין וולטר בנה והשלושים העשרים בשנות מפריעטו מאמרים בסדרת

של בעידן לאומיות נהיליסטי, הרואיזם מהפכנית, דיקטטורה עצמה, את שמחוקקת אלימות יסודות: מחמישה שמורכב

חיברות, באמצעות חוויה של קהילייה לבנות החותרת פוליטית תרבות הוא הפשיזם מודרני. וטכנולוגיה המונים

מתמיד, פוליטי בגיוס שאלה בתור מרכזי תפקיד ולטכנולוגיה ללאומיות למלחמה, המונים. והנעת ריטואליזציה

.(226,2000 (אוחנה קונפליקט. של קבוע במצב הפועל משטר שמבסס
אנשים: לגיוס השאר בין ששימשו הפשיזם של חשובים מרכיבים הינם וחוויה טקס כי מדגיש הובםבאום

נירנברג, של במצעדים  הציבוריים בזירה סמלית בצורה אותו וקיים ההמונים, בגיוס התפאר הפשיזם
לאחר אפילו  המרפסת על מוסליני של םחוותיו אל עיניהם ונשאו ונציה בפיאצה שהתכנסו בהמונים

שלי). הדגשה ,111 (הובסבאום לשלטון עלייתו

לוגוס ושולל המונים מגיים מיתוס .3.3.1.3
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בשיבה התמחה "הפשיזם מיתוסים והחייאת חזרה הוא הפשיזם להתבססות מרכזי גורם בי מציינים רבים פשיזם חוקרי

האחרונה, המאה את למחוק מאוד רוצים שהיו בחברה מהמעמדות תמיכתו עיקר את וקיבל המסורתי, לעבר רטורית

(111 (הובסבאום, הדבר." להם ניתן רק אילו

כל ההיסטורי. ההווה ובין מיתוס בין דיאלקטי יחס קיים לדבריו לפעולה. המונים לגיוס אמצעי במיתוסים רואה אוחנה

את לשיטתו אחד כל הגדירו מדגיש, הוא מורל, וגיורג' דירקהיים אמיל הסוציולוגים בדמותו. האחר את מעצב אחד

לתת אלא לייצב, אינו המיתוסים תפקיד כי גרס "מורל לו. שייחסו בתפקיד מנוגד שימוש עשו אך המיתוס, מהות

של האירופית למסורת שייך םורל המונים. בגיוס מהפכני מכשיר ולשמש להמריץ לדרבן,  לפעולה השראה
המירו וחבריו הוא (שם,224). הלוגוס" פני על למיתוס קדימות שנותנים ה'אנטיאינטלקטואליים', האינטלקטואלית

כיוצר האינטלקטואל של פרטיקולרית בתפיסה ותבונה מוסר של האוניברסלי החומות כשומר האינטלקטואל דמות את

מיתוס.

המונים: לגיוס כאמצעים מיתוסים של תיפקודם את מבהיר שטרנהל

של כוחם את ספק של צל לבל מעל הוכיחה (1914) המלחמה כי שסברו רבים היו ואומנם
ומה להקרבה, בניאדם של נכונותם רבה מה הוכיחה היא המונים, לגיוס כאמצעים המיתוסים
נצחית הוכחה היתה המלחמה האנושית. בהתנהגות אירציונלים גורמים של עוצמתם גדולה
מעמדי. או אידיאולוגי אחר, משותף מכנה כל פני על שבטיים ליכוד גורמי של לעליונותם

ושל סמלים של כוחם את הבליטה היא הנפש, כוחות של עוצמתם מלוא את גילתה המלחמה
(שטרנהל,10). אינסטינקטיביות. תגובות ושל אמוציונליים שיקולים של רגשות,

שבטי אינדבידואליזם אנטי .3.3.1.4

המערבימודרני. לאידנדבידואליום כריאקציה צמח הפשיזם כי העובדה על הצביעו שונים חוקרים

הליברלי הסדר שלילת הוא פשיסטית השתלטות תהליך של ממאפייניו אחד כי מציין (1988) שטרנהל זאב

והדמוקרטיה:

מסביב נזר מעין היוו הליברלי, הסדר בשלילת מאוחדות [...] שונים ובתחומים שונות חשיבה אסכולות
אי אבל הטוטליטרית, מהמדינה לסלוד היה ניתן אלה בחוגים [...] הפשיסטית. ההגות של הקשה לגרעין

ומשום והדמוקרטיה, הליברליזם הבורגנית, החברה על הפשיסטית הביקורת עם מהזדהות להמנע היה אפשר
ניכרת אוניברסליים. עקרונות של מסויים מספר נגד גם אלא הבורגני, העולם נגד רק לא הופנה החנית שהוד

השלטון, דפוסי כלפי אלה ביקורת דברי משכוונו פחות חומרתה. במלוא המשפר כלפי הקשה הביקורת
של האובססיה עצמה. הדמוקרטיה נגד כוונו ניכרת, במידה הביצועי כוחו נחלש מופרדת שבחברה

p ומתוך ומטריאליםטית אינדבידואליסטית ציביליזציה של בהתמוטטותה ההשתתפות תחושת הדקדנטיות,
(שטרנהל,25). זו. חשיבה בצורת השולט הקו הם נחותה,

למורשת עקרונית שהתנגד הפשיזם כי מהעובדה נובעים והדמוקרטיה הליברלי הסדר שלילת בי מוצא הובסבאום

(הובםבאום, ובקידמה במודרניות רשמית להאמין יכול לא הצרפתית, והמהפכה השמונהעשרה המאה של ההשכלה

.(112

התרבות, פני את שתשנה וקרבה ההולכת המהפכה תחושת רווחה שטרנהל אומר העולם, מלחמות שתי שבין בתקופה

רציונליים, האנטי הערכים התחזקות זו לתקופה אופיינית הרעיוני במישור ואומנם, .19 ה המאה בשלהי בבר
והימיתית' הרציונליסטית העולם תפיסת "את והספונטניות. החיים כוחות העדפת והיצרים, הרגשות פולחן התגברות

לערכים אז שיוחסה החדשה החשיבות היאורגנית'. התפיסה החליפה ,17 ה המאה מאז האירופית בחשיבה ששלטה
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שטרנהל והאינדבידואליזם".? הרציונליזם על ערעור משום היתה למיניהן, האידאליםטיות ולמגמות ההיסטוריים

המודרני: לאינדבידואליזם ריאקציה הוא הפשיזם כי טוען 1988

המואצת, במודרניזציה שתחילתו המודרנית בהיסטוריה קטע מאותו נפרד בלתי חלק הוא הפשיזם
כינון עם בחברה, השכבות כל של להשתתפות ופתיחתם הפוליטיים החיים של בדמוקרטיזציה
הליברליתדמוקרטית הפוליטית התרבות שבו רגע מאותו הדמוקרטייםליברליים. המשטרים
הדמוקרטי, הקונצנזוס במסגרת להשתלב הסוציאליזם גם החל בו מהרגע אחיזה, לה קנתה

לתרבותהפוליטית כריאקציה הפשיזם התפתח כך הפשיסטית. הנגד תגובת התפתחה
תרבותית חברתית, פוליטית, כוללת: חלופה לה היה והוא הרציונליסטית, האינדבידואליםטית

(שטרנהל:9). ומוסרית.

צי. גרם הלהקה, של גרעיניה קמאיותשבטיות. לצורות געגוע של סוג מן הולידה האינדבידואליזם כנגד זו ריאקציה

: פרויד שמציין כפי ההמון, וכפיפות המנהיג שלטון את הכילו דארווין,

הזאת; הלהקה של לגורלותיה יימחו בל עקבות נשארו האנושית המורשה בתולדות כי להראות ניסיתי
קשורה סוציאלי, וכיבוד מוסר דת, של צמיחתם נבטי מקופלים שבו הטוטמזים, של שהתפתחותו ובייחוד

המופלג הכוח בעל היחיד של הנודעת התמונה מהמוניהאדם לנו מתגלית שוב [..] הלהקה ראש של בהמתתו
ההמון של הפסיכולוגיה בדמיוננו. שנצטיירה הקמאית בלהקה גם הגלומה כתמונה שווים, יחידים קהל בתוך

הכלליות התכונות את כאן תיאורנו [...] האינדבידואלית, המודעת האישיות של היעלמותה [...] הזה,
לבדו. לפעול שיעז מכדי חלש היה היחידי של רצונו הקמאית. הלהקה על בייחוד ודאי חל לאדם האפייניות

(פרויד,60). גישום לכלל באו קולקטיביים דחפים רק

אינדבידואליסטיתפרומתאיות.:'* אנטי פאגניות הפשיזם את מכנה אוחנה

פאגניות הוא הפשיזם צלמוות. חושך מפיץ אלא האור את גונב אינו פרומתאוס, של התשליל הפשיזם,
קונפליקט של במציאות בזה זה להתכתש [...] האדם בני את לזירה עתה שמטילה חוויה קהיליית מודרנית,

חורבנה את מאיצה המודרני, האדם של האוניברסליות תכליותיו את שתקדם במקום התבונה [..]
.(223 שלה.(אוחנה

כדי מהאלים החושך את שגונב מיתולוגי טיטן במהופך: פרומתאוס את גילם הנאציונלסוציאליזם כי מציין אוחנה

לתשוקת פרומתאוס את עיוות היטלר הנאורות. של מהפכתה האנושות, של האוניברסליזציה רעיון על עלטה להטיל

אוניברסלית. לנאורות נגד כתשובת אנושיים גזעים של טבע  למצב לשוב שמבקשת מודרנית, עוועים

להבון. של הבחנותיו לאור ההמון פסיכולוגיית את פרויד בדק האני", של ואנאליזה ההמון של פסיכולוגיה " במאמרו

פשיסטי משטר לעליית ולסיבות לתנאים בקשר טענותיו את לחזק כדי זה למאמר אדורנו התייחס החמישים בשנות

פסיכולוגית לגבי פרויד של הבחנותיו כי מצא אדורנו הפאשיסטית". התעמולה ודפוסי הפרוידיאנית "התורה במאמרו

הפשיסטיים. העקרונות את ההמון ורוכש נרכש בו האופן את להבהיר מסייעת ההמון

עדרי: ייצר בעלת שבטית חברה של דמותה את משרטטת ההמון פסיכולוגית את פרויד הגדרת

אינטלקטואלים של חדש דור ההיסטוריה, ולדין לחברה היחיד של בב9י9ותו האמונח גברה כי מציין שטרנהל 5

שהתחולל החברתיים הקשרים חיסול נגד הליברלית, החברה של השכלתני האינדבידואליזם נגד בתוקף התקומם
החברה ושלילת הליברלית בחברה הנהוגים החברתי הקיום דפוסי על זו תיגור קריאת הבורגנית. בחברה
ההזדהות כיחידת ונתפשת ההולכת האומה, של מסוייגת בלתי להערצה הובילו לאטומים/ 'שהתפצלה

החבירה זכות ועל הפרלמנטרי המשטר על ומוסדותיה, הדמוקרטיה על האינדבידאוליזם, על הביקורת הבסיסית.
מטבעו, בלתירציונלי ליצור נחשב ''האדם האדם: של החדשה מהתפיסה בעיקר נובעת שטרנהל, אומד הכללית,

עלידי לא לעולם אך דימויים, של והקשרים רגשות, עלידי מונע וביולוגיים, היסטוריים לאילוצים נחון
>שם,70). רעיונות*

האדם חירות למטן לוחם פרומתאי סובייקט בין הישראלי בתיאטרון הקיימת ההנגדה את מהדהד זה קישור 00

מלחמות (בהצגות פרומתאי אנטי ימני פשיזם לבין משפחתי) סיפור הים; על וינה יהודי; נפש המורדים; (בהצגות
מיתהום) ירושלים; סינדרום היהודים;
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או מוסד, מעמד, קאסטה, עם, שבט, כבן היחיד באדם לדון איפוא הוא ההמון של הפסיכולוגיה של עניינה
הטבעי שהקשר לאחר להמון. ונעשה מסוימת, תכלית לצרכי מסוים, בזמן שנתארגן אנשים קומץ של כחלק
מיוחד, יצר של כגילויים אלה מיוחדים בתנאים התגלו התופעות של ראייתן ביותר נתקבלה זו בדרך נתנתק
לידי בא שאינו  העדר] יצר הקבוצה, [נפש group mind, herd insitnct  הסוציאלי היצר הוא [...]

.(20 ,1988 (פרויד,[1921] אחרים. במצבים ביטוי

פולחן והתפתחות הזה המבנה את הפשיזם של מודע גיוס לבין ההמון של נפשי מבנה בין הקשר את מדגיש אדורנו

מנהיג:

ספונטאני ראשוני ביטוי אינו הפשיסטית, לתעמולה נכבשים ההמונים כאשר שמתרחש מה
הרגרסיה כלומר שלהם, הפסיכולוגיה של מדעית כמו החייאה אלא ויצרים, לאינסטינקטים

נאחזים ההמונים מנהיגי מאורגנות. קבוצות על בדיונו אותה תיאר שפרויד המלאכותית
פרויד, של התיאוריה תוכן עליהם. שליטה לאמצעי אותה והופכים ההמונים של בפסיכולוגיה

ניצול לכנותו שינתן כיוון על מצביע המנהיג, דימוי עפ בהזדהות האינדבידואלי הנרקסיזם החלפת
מנגנונים ידי על שיטתי באורח נשלטת הזאת המוטיבציה המדכאים. ידי על ההמונים פםיכולוגיית

אותה ונוטלים ההמונים של לפסיכולוגיה מודעים נעשים המנהיגים כאשר מלמעלה. המכוונים
A.(253 (אדורנו, קיימת. להיות מסוימת מבחינה חדלה היא הם, לידיהם

הגדרת את בדיוק הולמת הנאצית) הפרידאולוגיה מן המלכודת, העם (קהילת היפולקםגמינשאפט' כיצד מראה אדורנו

איש מזדהים כך ומשום משותף, באובייקט שלהם האני אידיאל את המחליפים יחידים כ"מספר פרויד ידי על הקבוצה

הכוח מן הקדמון, האב של לזו בדומה יכולתו, כל את למעשה שואב מצידו, המנהיג, דימוי שלהם". באני רעהו עם

(אדורנו,249). הקולקטיבי.

המנהיג פולחן 3.3.1.5

הטיפוס מן המנהיג עם המדויקת בחפיפתו אישורו את מוצא פרויד, עלפי פסיכולוגית כקונסטרוקציה המנהיג, דימוי

היטלר. של תמונתו את הולמים פרויד של תיאוריו בי מציין אדורנו לציבור. מוצגת שתדמיתו כפי לפחות הפשיסטי,

של דיוקנו את מפיק הזאת התובנה ומן גמור, כנרקסיסט להופיע עצמו המנהיג על נרקסיסטית, הזדהות לאפשר כדי

היטלר. של דיוקנו להיות העשוי הקדומה', החברה של הקדמון 'האב

ביחידים אולם במנהיג, מתגלם שהוא כפי הקבוצתי באידאל ומחליפו שלו האני אידאל על מוותר היחיד פרויד לדבריו

העצמית שביעותהרצון על תכופות שומר האני רבה; במידה אידאלהאני ובין האני בין ההפרדה התקדמה לא רבים

היחידים של האופייניות התכונות בעל רק להיות עליו המנהיג. בחירת על רבה במידה מקל הזה המצב שלו. המוקדמת

זה במקרה יותר. משוחרר לליבידו רק רוח של רושם רק ולהשאיר במיוחד, וצרופה ברורה בצורה בדבר הנוגעים

הקבוצה חברי אזי לה. זכאי אולי היה לא כן שאלמלא שליטה, לו יעניק לקראתו תכופות ילך חזק באדון הצורך

היתר עם נסחפים מסוימים, תיקונים ללא בו, דווקא גילומו את מוצא היה לא שלהם האני אידיאל כן שלולא האחרים,

.(249 הזדהות.(אדורנו ידי על  דהיינו 'הסוגסטיה', ברוח
נשארים אלא המנהיג של דימויו על הושלכו שלא החסיד של הנרקסיסטית הליבידו מן חלקים אותם לעומת
לפיכך שלו. כיהגדלה' ולהיראות לחסיד להידמות עדיין חייב העליון האדם עצמו, החסיד של באני דבוקים

מושג פרויד בעיני באשר הפסיכואנליזה, של היסוד ת3יסת בעצם כלולה הזאת האפשרות כי מציץ אדורנו A
את ומציב מודע הבלתי בעליונות הפסיכולוגיה תחום את מגדיר הוא שלילי. מושג ביסודו הוא הפסיכולוגיה

של ההטרתומי משלטונו האדם שחרור .>ego) ל'אני' שייהפך הדין מו ,(id) 'סתמי בבחינת שהינו שמה הדרישה,
במשמע הזה הביטול את מקדם אדורנו, אומר הפאשיזם, שלו. 'הפסיכולוגיה' כביטול כמוהו שלו, מודע הבלתי

מן הבלתימודעת הבעלות שלילת עלידי האפשרי, החופש מימוש במקום התלות הנצחת עלידי ההפוך,
.(253 (אדורנו, שלהם. לבלתימחע מרדעות כסובייקטים ליצור במקום  החברתי לפיקוח והעברתו הסובייקטים
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גם שהוא אדם הגדול', הקטן 'האיש בדבר התפיסה היא הפאשיסטית התעמולה של היסוד מתחבולות אחת
(שם). משלנו. אחד רק שהוא הרושם את מעורר וגם כוליכול

משתלב זה הסמכות. בעל עצמו הוא ולהיות לסמכות להיכנע החסיד: של הכפולה משאלתו את ממלא המנהיג דימוי

הנאורות באמצעות שלו הפנימי השכנוע את קיפח זה שעולם העובדה חרף אירציונלי שלטון מופעל בו בעולם יפה

בהנחה הזאת הסתירה על מגרשים הם מיותרים שהללו חשים לדיקטאטורים, המצייתים האנשים גם האוניברסלית.

(שם).1* הרחמים. נטול המדכא הנם עצמם שהם

וטקסטיות היררכי יסוד .3.3.1.6

היסוד על ממצה תיאור ומוסר רציונליות אי בקבוצות הירארכי היסוד על ממצה תיאור מוסר פרויד כי מזכיר אדורנו

למעשה דהיינו,  עליו הממונה את נוטל שהחייל "ברי פרויד: מדברי מצטט הוא רציונאליות, האי בקבוצות ההירארכי

הקולקטיווי ביאני' זו משותפות מפיק והוא לו, השווים עם מזדהה עצמו הוא בעוד שלו, כאידאל  הצבא ראש את
הוא כאשר מגוחך נעשה הוא אך החברות. מן המשתמע בקניין שיתוף ואותו הדדית עזרה למתן ההתחייבות את שלהם

אדורנו: מסביר כלומר, .(250 אדורנו, אצל מצוטט (פרויד הגנראל" עם להזדהות מנסה

טקסים הרף ללא מדגישים שלישית, ממדרגה לדמאגוג עד הפאשיסטים, ובמישרין. במודע
החברה במערכת המובטחת ההירארכיה שמתמעטת ככל הירארייכיות. ודרגות פולחניים

הירארכיות להקים הפאשיסטיים מקפידים כן הגבוהה, הרציונאליזציה רמת בעלת התעשייתית,
יש אך גרידא. פסיכוטכניים מטעמים בחומרה נכפות והן קיום, הצדקת כל נטולות מלאכותיות,

מתיישבים הירארביים מבנים הרי בדבר. המעורב היחיד הליבידיזיוני המקור זה שאין כאן להוסיף
(250) הסאדומאזוכיסטי. האופי של משאלותיו עם מלא באופן

גזענות .3.3.1.7

אדורנו אומר ישע, וחסרי חלשים מיעוטים ברדיפת קטסטרופאלית כה בצורה המתגלה למטה, אלה את לרמוס הנטייה

קרובות. לעתים חופפות הללו הנטיות שתי במציאות בחוץ'. 'אלה נגד השנאה כמו מידה באותה מובהקת היא

לקבוצה, מחוץ ואלה האהובים הקבוצה בני בין והנוקשה הכוללנית ההבחנה על אור שופכת שלפרויד התיאוריה

להבון כללי. באופן במקובל ספק מטיל שהוא בכך טמונה פרויד של הגישה פוריות אחרים במקרים כמו כאן הדחויים.

פנים בין שהדיכוטומיה ומטעים, הזה התיאור את מרחיב פרויד לקיצוניות". במישרין "פונה האירציונלי שההמון ציין

לכאורה שלהן ש'הרעיונות' קבוצות על אפילו משפיעה שהיא עד מושרשת כה היא לה שמחוצה מה ובין הקבוצה

זה. מסוג תגובה אפשרות מכלל מוצאים

זרה לקבוצה שנאה .3.3.1.8

בדיוק לפעול עשויה מסוים מוסד או אדם כלפי שנאה שליליים; גם לכאורה להיות עשויים המנחה הרעיון או "המנהיג

הזה השלילי שהליכוד להדגיש למותר חיובי" רגש כמו רגשיים קשרים אותם ליצור ועשויה מלכד ככוח צורה באותה

בשר המנהיג הסתלקות לאחר לאחר, הנתון הציבור בתודעת מתגבש מנהיג' 'מיתוס כי טוען הובסבאום א. גם /1

כמו הובסבאום, אומר בהתהוות, לאומיות תנועות של 9וליטי לגיוס מכשיר הוא מנהיג' 'מיתוס מהבמה. ודם
(הובסבאום,1994,296). הערבי. לעולם ביחס סלאחאדין מיתוס למשל
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בתפקידו ואולם שלו, האני" וניתוח הקבוצה של ב"פסיכולוגיה במפורש אליו מתייחס אינו שפרויד ההרס, מיצר ניזון

(251) בתרבות". נחת "אי בספרו הכיר הוא המכריע

שהבריות ובסלידה "באנטיפאתיה בנרקםיזם: לקבוצה מחוץ המצויים בלפי העוינות את פרויד מסביר שלפנינו בהקשר

פועלת זו עצמית אהבה לנרקסיזם.  עצמית לאהבה ביטוי לראות אנו רשאים איתם, עסק להם שיש זרים, כלפי חשים

מתיחת בבחינת היא שלו הייחודיים ההתפתחות מקווי סטייה כל כאילו ומתנהגת היחיד של העצמי אישורו לטובת

אומר: אדרנו לשינויים". ותביעה עליהם ביקורת

נלוזות בדרכים ולפרקים הרף, ללא רומזת היא בעליל. ברור הינו הפאשיסטית התעמולה מן הנרקםיזם שמפיק "הרווח

בו (שם). הלאשייכים". מן יותר טהור יותר, נעלה יותר, טוב אליה, השתייכותו בעצם הוא, הקבוצה שחסיד למדי,

כל של האלימות התגובות מכאן זעם. ומעוררים נרקסיסטי בהפסד בסלידה נתקלים נפש וחשבון ביקורת כל בזמן

בהם דברים שהם ערכיהם, של האמיתית דמותם את שחושף כל נגד לימפורר', חושבים שהם מה כל נגדל הפשיסטים

ריכוז מבטל לבך במקביל שהוא. סוג מכל אינטרוספקציה כלפי קדומים משפטים בעלי של איבתם גם מכאן בעקשנות.

יהיה אליהם היחיד יחס כן לא שאם גופא; הקבוצה בתוך הסובלנות חוסר את שבחוץ קבוצה כלפי העוינות

קבוצה של ומגיבושה בתוצאה לצמיתות, או זמנית נעלמת, הזאת איהסובלנות כל "אך יתרה. במידה אמביוואלינטי
מתייחסים חומר, מאותו קרוצים היו כאילו היחידים מתנהגים התפשטה, שהיא וכבל כקבוצה קיימת עוד כל ובתוכה.

הנרקסיזם של כזה צמצום כלפיהם. דחייה חשים ואין שוויםג עם כשווים בהם נוהגים האחרים, של לייחודם בסובלנות

( (פרויד,59 אחרים". עם ליבדוזי קשר  אחד גורם ידי על ורק אך התיאורטית, השקפתנו לפי להיווצר, עשוי

התעמלנים: של הםטאנדרטי האחדות' יטריק פועל לפיו אשר אדורנו, אומר הקו, זה

ליישר ונוטים קבוצתם בתוך ההבדלים בחשיבות ממעטים אך שייכים', הילא מן שונים שהם הללו_מדגישים
אסור סירה"; באותה "כולנו ההירארכיה. בתוך השונה לעמד פרט  עצמם לבין בינם שונות איכויות

נימה להתקפות. מטרה תמיד משמשים התענוגות ורודף האינטלקטואל הסנוב, יותר: טוב היה מאתנו שלאיש
ושל הפאשיסטית התעמולה של המרכיבים אחת היא מקיפהכול, השפלה אחוות של מרושעת, שוויוניות של
השוויון נימי על פורטים הם כן החברתי, המבט: של אמיתי שינוי למנוע רוצים שהם ככל עצמו. הפאשיזם

אינדווידואליים. לתענוגות להתמסר העם' ביקהילת לאיש אסור  לאמור הסוציאלי,
נפרד בלתי חלק היא הדיכוי, ביטול ידי על אמיתי שוויון השמת במקום  הסטאנדרנית' 'האחדות  דבאנית שוויונות
נקמני גילוי המבטיחים התעמלנים, של  ידעתם' 'לו שבאמירה בתחבולה משתקפת היא הפאשיםטית. המנטאליות מן

בילהקת לחברים היחידים בהפיכת הזאת התופעה את מפרש פרויד מהם. נהנים שאחרים אסורים, תענוגות מיני כל של

"מה הקבוצה. של ליכודה לשירות הנלחצת הראשיתית, ההדדית קנאתם נגד תגובה יצירת הוא ליכודם אחים'.

היה שבמקורו ממה מוצאו את להכחיש יכול אינו היחידה), (רוח Gemeingeist בדמות בחברה אחרכך שמופיע

פירושו חברתי צרק ממנו. יותר לו שיהיה ואסור חברו כמו להיות אחד כל על להתבלט, ירצה שאיש אסור קנאה.

לעצמם". לדרשם יוכלו לא  דבר אותו וזה  או בלעדיהם, להסתדר ייאלצו אחרים שגם כך דברים, הרבה על ויתור

.(253 (אדורנו,

החברתית והאמנה ההומניזם מיתוס הרס 3.3.1.9

כי מסביר אוחנה הנאורות. של הישגיה על כאיום אוחנה כמו חוקר עלידי נתפסת הפשיזם עלידי המופגנת אלימות
על שהתבססו חברתית, האמנה ומיתוס ההומניזם מיתוס את להרוס ביקש לסמל, שהפך פשיסטי סופר יונגר, ארנס

וברכט, פרוםט וולף וגיוים, קפקא למורדניסטים בניגוד הזמן. במהלך יותר טוב האדם היות  נוסף הומניסטי מיתוס
כמשמעות ואלימות מוות תוקפנות, שמהללת אנטידמקורטית פוליטית תרבות החושפים טקסטים מייצר יונגר
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והלא הנשית הרכרוכית, הדמקורטיה על התקפה באמצעות לסירוס ניסיון היא יובגר של הכתיבה לתרבות. מוחלטת

.(304 (אוחנה הנאצית. לאידיאולוגיה חלחלה הזאת היונגרית השפה גרמנית;

את פיתחו אחריו שבאו והחוקרים הפשיזם, של הראשון התרבותי המבקר היה בנימין וולטר כי אוחנה מציין עוד

או תשוקה של סימבולית כשיטה האלימות של הפנטזיות על אלא המדינתי, המנגנון על לא מעתה היה הדגש תובנותיו.

אסתטי: כתענוג הרם של מכניזם על

פענח שבנימין טקסט ולוחם", ב"מלחמה יובגר של הפותח המאמר שם הוא טוטלי' 'גיוס
בלא תהליך שזהו מכיון לעונג, מקור הוא הטוטלי הגיוס הפשיזם. את שמנחה אסתטי כטוטליטריזם

להרס היתה טהור תענוג של הבנימיבית התזה כדאיות. שיקולי מכל לחלוטין מובחן מטרה,
.(234 (אוחנה בשבילהרם.

בשמאל הוגים שיח .3.3.1.10

על ערוכים והם העולמי הפשיזם חוקרי של קביעותיהם את בחלקו מהדהד '77 לאחר הימין אודות השמאל הוגי שיח

מיתוס והרס אנטיאינדבידואליזם רציונלי, אנטי רגש גיוס המיתוס, את הישראלי הימין קידוש דומות: קטגוריות פי

מיתוס כמקדש הימין את מציגה ומאידך הדמוקרטיה, על המגנה כאליטה עצמו את השמאל שיח מגדיר מחד החירות.

(מזרחים). ייחוד חסר נבער כהמון או לאומי) (ימין

הישראלי בימיו המיתום קידוש .3.3.3.11

סגורה. וחברה לפרטיקולריזם לעבר, לחזור הימין של ב'תשוקתו' רבות עסק בישראל הליברלי השמאל שיח

האבוד, העדן לגן מחודשת לשיבה תקווה המזרחים בקרב עוררה הלאומנית הפילוסופיה " כתב: עמי בן שלמה

.(20,2001 עמי, (בן " אישי עצמי כבוד של רטוריקה ובאמצעות היהדות הדגשת באמצעות

למרטירים עכשיו ושלום אמונים גוש של יחסן להולכים'? 'הניחו במאמרו" בחן (1996),לדוגמה, פייגה מיכאל

ההנצחה בעיית עם בישראל החשובות פרלמנטריות החוץ הפוליטיות התנועות מתמודדות שבו האופן את תנועתיים",

שלום לבין אמונים גוש בין האמיתי הפער כי טוען פייגה התנועתית. פעולתם בגלל או כדי תוך שנהרגו חבריהן של

והמיתוסים ההיסטוריה הזמן, משמעות לגבי כל קודם אלא ישראל, של העתידיים גבולותיה לגבי רק איבו עכשיו

דרוק, רחל של לזכרה 'רחלים', התנחלות את להקים הגוש נשות של ניסיונן פרשת את חוקר פייגה הישראליים. בחיים
חבר גרינצוויג, אמיל של לזכרו ההתייחסות את פייגה מציג עכשיו' 'שלום לגבי .1992 ב שנרצחה שילה, תושבת

אמונים') (יגוש המיתית הסגורה החברה קווי את היטב פייגה משרטט במאמרו .1983 ב הפגנה בעת שנהרג התנועה

עכשיו'). ('שלום הפתוחהאוניברסליסטית החברה לעומת

דבריו המנוגדות. האיכויות את לימין ומשייך מובהקת מודרניסטית תנועה של מעמד עכשיו לשלום מייחס פייגה

עולמיות: פשיסטיות תנועות מאפייני אודות ושטרבהל הובסבאום של הבחנותיהם את מהדהדים

את ומדגישה טרנםנדטיות, תפישות נגד במוצהר עכשיו שלום יוצאת האידיאולוגיות באמירותיה [...]
מתיימר הוא דרמטיות. מטפורות בו ונדירות יבש, שלה השיח נראיתלעיו. מציאות של האמפיריים ההיבטים
של הלארשמי ההמנון גם [...] בינלאומיים. ויחסים דמוגרפיה הכללה. על להסתמך ומבקש מדעי, לאופי

להולכים'. לאחור/הניחו תביטו 'אל ותובע הזיכרון, צווי על ההווה של הפרגמטיות העדפת את מבטא התנועה
הוא והחברה, המדינה דמות על במאבק יריביה כבגד שלה לוויכוח העיקריים התרבותיים הבסיסים אחד

שלי). הדגשה (פייגה,311, הציבוריים. בחיים הקולקטיבי הזיכרון של מקומו בדיוק
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שרטנהגל של להסבירו בדומה עכשיו' 'שלום את מאפיין הפשיזם, לגבי הובסבאום של לקביעותיו דומה ברוח פייגה,

דרמטיות": מטפורות בו ונדירות יבש שלה "השיח כי וטוען הפשיזם עלידי והטקס הרגש גיוס אודות

אנטי של הופעתו את גוררים והמסתוריים, החבויים הכוחות ופולחן השכל, על התתמודע של עליונותו
של המורדים ותוצריהם, הביקורת חוש השכלתנות, כבגד וטבעית. מתבקשת כמסקנה ארסי, אינטלקטואליזם

מחושבת, הבלתי והספונטניות ההתלהבות הרגש, האינטואיטיבית, התחושה את מעמידים המאה סוף
שבחי את המוקיע דמגוגי, פופוליזם נילווה אינטלקטואליזם לאנטי העם. של התתמודע ממעמקי הפורצים
החדשה הלאומיות לגיבוש הרקע זהו והכוח. התנופה האנרגיה, הפעולה, פולחן את נם על ומעלה התמנה

.(70 (שטרנהל מינכן. לימי עד פניה את שינתה ולא המאה בסוף שצמחה

כטיפות הימין בקרב למיתוס השיבה את מכנה אזרחי ירון הימני. העמידה אתוס את מבנה מיתוסים לטיפוח הנטייה

ושוב שוב נתקלים פיוס של אתוס ולטפח לבסס השלום מחנה של מאמציו אזרחי, אומר בישראל, העמידה." אתוס

הבית על המלחמה של הראשונה בתקופה מרכזי שהיה אתוס אותו  ה'עמידה' אתוס את ולטפח לשמר הימין במאמצי

הבית: הרחבת על למאבק אותו שרותמים אימת כל ושנפגע

את מעתיק שהימין בכך נעוץ אזרחי, אומר האתוסים, לשני ביחס ושמאל ימין בין העיקרי ההבדל
הפוליטית בזירה העמידה אתוס את ומעמיד המשיחיים החלומות לספירת והשלום הפיוס אתוס
ההיסטורית ההוויה במרכז הפיוס אתוס את מעמיד השלומ מחנה בעוד העכשווית, וההיסטורית
וברגעים העבר של יותר המצומצמים בגבולות העמידה אתוס את וממקם העכשווית והמדינית
רוצים הם שט אומרים הימין "כשאנשי לפיכך, עתידיים. קיומית וסבנה משבר של אפשריים

(אזרחי, המשיח" בביאת מאמינים "כולנו בנוסח: משהו משתמע דבריהם מנימת בשלום, ומאמינים
.(319

רגש גיוס .3.3.3.12

מרבי לשימוש כצידוק החרדה, את ובעקבותיה הסכנה, מימדי את להעצים הנטייה היא אזרחי מציין אותו נוסף מאפיין

המימד העלמת תוך היריב, דמות של והפשטה דמוניזציה של 'וטונות בדרגות קרובות לעתים מלווה זו עמדה בכוח.

וקבוצתית. משפחתית אישית, כטרגדיה ומשמעותו להם גורמים שאנחנו המוות של האנושי
אתוס את ממתן הפיוס אתוס אחת. בכפיפה לדור ממשיכים הפיוס ואתוס העמידה אתוס השלום במחנה
בנשק השימוש על המקשה אנושית, כטרגדיה חוויותיו ואת ביריב הפגיעה את להפנים ומאפשר העמידה

אחר לשון בכוח. השימוש עצם כלפי יותר אמביוולבטית ערכית, דו עמדה היא התוצאה השכנים. בגד קטלני
של ולקולקטיביזציה להפשטה הימנית הנטייה מרסנים. אלמנטים השמאל בקרב יש בכוח השימוש בחווית

הפרט על והנפשית המוסרית המעמסה על מקלה השני בצד המוות חוויית ושל בכוח הישראלי המימוש
.(269 (אזרחי בכיבוש. חלק הנוטל

אינדבידואליזם אנטי .3.3.3.13

השמאל האנידבידואליזם. בתשתית השמאל של הרוחני עיגונו את אזרחי משבח מילטנטי כאנטי השמאל חיוב לצד

האחריות של לפרמונליזציה יותר רגיש הוא בך האינדבידואליזם, בתשתית שורשים יותר לו שיש ככל הדמוקרטי,

והן המוסרית ברמה הן בימין, מאשר יותר בשמאל גבוה לפרט בכוח השימוש מחיר לפיכך, ולהוצאותיו. בכוח לשימוש

למשל, המתקומם, הימין, יוצא שכנגדם בכוח השימוש כלפי השמאל עמדת מאפייני בדיוק הם אלה הנפשית. ברמה

הלימודים.(אזרחי,261). בתכניות דרוויש שירי את או כפרקאסם אירועי את כשכוללים

הדברים מתקשרים החוקרים, מדברים עליהם הוזוויתית והסקסיות הרגש' 'גיוס את בוחנים כאשר כי נראה n
מאמצות מובהק באופו אוניבתוליות3תווזות. ולחברות 9רטיקולריחזסגו1ות לחברות המתנשאת לחלוקה
מפתחות הפתוחות החברות בעוד והמיתוס, הטקסיות הרגש את בסגורות, במחזות שמשורטטות החברות

'רציונלית'. התנהגות
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שמידט: לקרל הימין דוברי את מפורשות משווה אזרחי

את שמעו לא אף או שמידט קרל הגרמני הפוליטי התיאולוג כתבי את קראו לא הימין דוברי אם גם
אליטיזם, של כסוג אותו מציגים האינדבידואליזפ. את מגנים הם תורתו:במוהו לפי חיים הם שמו,
עם מדינית או כלכלית תחרות של מדי פושרת יחסים במערכת הדמוקרטיה ואת הליברליזם ואת
עם מתיישבת אינה לאויב אוהב בין ההבחנה את המטשטשת עמדה כי סבורים הם כמוהו יריבים.
עמלק", לנו עשה אשר "את לזכור בוקר כל ומזולתם מעצמם שתובעים מי של ונחישות הערנות
(אזרחי התורן לאויב הנצחי האיבה מצב של זו דוקטרינה להתאים ותקופה תקופה בכל ודואגים

שלי). הדגשה ,263

והומניזם החירות מיתוס הרס .3.3.3.14

העימות אומר, הוא יותר, עמוקים ברבדים השמאל. בקרב הרווח פוליטי וסדר חירות רעיון את לשבח ממשיך אזרחי

אלטרנטיביים כעקרונות לחרדה חירות בין בהכרעה מעוגן הפלסטינים עם בסכסוך והימין השלום מחנה עמדות בין

והפוליטי. החברתי הסדר שלארגון

האויב. לבין בינו בהנגדה המשמעות מקור את נועצת והקולקטיביים הפרטיים החיים של המארגן כעיקרון החרדה

עולם בבניין מעמדו אומר, הוא החיצונית, סכנה עם להתמודדות והתגייסות גיוס לצורך רק מתפקד אינו העמידה אתוס

סכנה העדר של מצבים לפרש בו המחזיקים את ומנחה היסטוריים שינויים בפני חסין האידיאולוגי הימין של המשמעות

מעתיקה החירות זאת, לעומת הדמוקרטי, הליברליזם או השמאל עבור אותנו. להרדים האויב של מתוחכמים בניסיונות

של בשאלות אותה וקושרת העוסקת והחברתיתפנימית, האישית ההכרעה תחום אל הקיום של המשמעות שאלת את

של והנפשית המוסרית וברקמה היחיד של בעולמו הפנימיים הנכסים בטיפוח בביקורת, התמקדות חברתי. וצדק זהות
הימין של בעורקיו חדש דם המזרימה קבוצתית התגייסות וכל חיצוני איום או סכנה כל הופכת אישיים הבין היחסים

בעולמנו: החיים של הראויה ההתנהלות מן עדת להסחת או לסטייה להפרעה,

הימין שיטת לפי הקולקטיבית, סולידריות ואתה המשמעות את הזהות, את הבונה והחרדה הסכנה תחושת
אנשי שבונים והחוויה התרבות עולמות של לפריחתם כתנאי או כעיקרון בחירות הפוגת היא האידיאולוגי,

(262 הדמוקרטי.(אזרחי והליברליזם השמאל עמדות עם המזוהים השלום

של שימושו אופן את מדגיש אזרחי כאמור, וההומניזם. החירות במיתוס הפוגע מסוכן כגורם היא אף נתפסת האלימות

המשיחי. העמידה מאתוס לגיטימציה שמקבלת אלימות באלימות, הימין

לאומיתחילונית, הנאורות: כמופת הראשונה) (ישראל תלאביב את (2001) בןעמי שלמה מגדיר הבאים בדבריו

הפוכים: בעקרונות אוחזת הימםורתית' ירושלים ואילו האינדבידואליזם, ובאתוס בקידמה דוגלת
באופן הבחירות, תוצאות את תיארתי הממשלה, ולראשות לכנסת 1996 בחירות לאחר מיד

של התפתחותה ניצני את בשבילי מגלמת תלאביב תלאביב. על ירושלים של בניצחונה מטאפורי,
הישראליות זו, בגירםתה היישראליות'. של המעודכנת הגירסה והיא בישראל, האזרחית החברה
אזרחית משפטית כביישות ישראל במדינת מאמינה היא אבל במחרשה, לא ואף בעוז, אוחזת אינה
אלא מגויסת חלוצית חברה אינה כבר זו ישראל חילונית. לאומית זהות של מרכזי ציר המהווה
הכפר של ובקסמיו ומשונות שונות מידעי 'אוטוסטרדות של בכוחן ביצמיחה', המאמינה חברה

תלאביב של שאיפתה בעבורו. כבד מחיר לשלם ומוכנה לשלום המייחלת ישראל היא זו הגלובלי.
עומק כל חסר שטחי, כעניין הירושלמית, האחרת, ישראל בעיני נתפסת מחיר בכל לינורמליות*
נורמליות מבקשת אינה הירושלמית ישראל היהודיים. והמסורת הזיבתן מנטל וחופשי היסטורי
חוסר ואת הערבים מן העמוק הפחד את מגלמת והיא היהודיים, השורשים העמקת אלא אזרחית

יי (21 ,2001 עמי (בן בגויים. הקמאי האמון

מרכזיים: שסעים וזמישה עלידי הישראלית התברה את לא3יין נוהגים חוקרים כי מציין (2000) אברהם אלי *
העדתי השסע (שמאלימין), האידיאולוגי השסע חילוני, הדחי השסע (ענייםעשירים), המעמדיריבודי השסע

השסע בין חלקית לחפיפה נטייה יש כי מציין אריאן [...]' מסכם: אברס היהרריערבי. והשסע (אשכמיםמזרחים)
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עצמו את מגדיר השמאל שיח .3.3.3.15

לדיוקנה עכשיו, "שלום בספר לתנועתו הלל דברי חיבר עכשיו" "שלום מאנשי בראון מרדכי  הדמוקרטיה על הגנה

על להגן השמאל מאמצי את הפשיזם, אודות הובםבאום דברי ברוח מסבירים בראון של דבריו .(1985) תנועה" של

הפשיסטים מפני הדמקורטיה

דרכה, בראשית עכשיו' 'שלום תנועת את המתאר בישראל', כה עד שהופיע היחיד ליספרון שצורפה דבר באחרית

שפרינצק: אהוד ד"ר הישראלי, הפוליטולוג כותב

הטובה, האזרחות נורמות אל שנצמדה היא, הישראלית בהיסטוריה עכשיו' 'שלום של הגדולה זכותה

אלגנטית מחאתית לפוליטיקה  אפשרי ובלתי מצוי בלתי הנראה דגם, הוצג בכך החוקית. ההתנהגות

ואחראית.(שם,11)

התנועה: של האנושיים מרכיביה התנועה. של הדמוקרטיים מאפייניה את מונה בראון

ניצבים אינם התנועה פעילי דרכה: לאורך עכשיו' 'שלום את שליווה אופייני קו מסתמן מוקדם בשלב כבר
חקלאים. מלוחמים, מורכבת התנועה מבשרה. ובשר מעצמה עצם הם הישראלית: החברה בשולי הצד, מן
יסוד היא הציוני ולמפעל למדינה הבסיסית שהנאמנות 'עמד', וסתם תעשיינים מדינה, עובד אינטלקטואלים,

שלי,17). (הדגשה עולמם. בתפיסת

הדמוקרטיה: ברוח האמונה

זו, מדינה התארגנה שבה בצורה גם אלא יהודית, מדינה של קיומה בעיקרון רק לא מאמינה עכשיו' 'שלום
עלולים הימני השלטון חוגי שמא חרדה שוררת בתנועה שלו. המשחק ובכללי הדמוקרטי במשטר היינו

לפעול ולא זה שמטר על לשמור החובה שעליה סבורה היא ולפיכך הדמוקרטיה. רוח את ולעוות לכרסם
שלי) (84,הדגשה ובאמינותו במעמדו לכרסם העלולה בדרך

כ"אוכלוסייה המזרחים את בראון מגדיר עכשיו' 'שלום של האוניברסליסטיםפתוחים מאפייניה לשרטוט במקביל

כריזמטי": מנהיג אחרי ללכת הנוטה

האדם כוח את השואבת 'אשכנזית', תנועה ובראשונה בראש פעיליה, של ליבם למגינת היא, עכשיו שלום
זו לתופעה המרכזית הסיבה הגבוהה. ההשכלה בעלי ומבין והגבוהות הבינוניות הכלכליות השכבות מן שלה
של האישית למנהיגותו המשולהבות ובנאמנותם המזרח מעדות רבים צעירים של ימינה חזקה בנטייה קשורה
יתרון לליכוד הנותנים והחברתיים ההיסטוריים הפסיכולוגיים, הגורמים את מלפרט המצע יקצר בגין. מנחם

בקרב ומסורתית טבעית נטיה שקיימת זו במסגרת יצוייו אם רק די אלה. אוכלוסייה שכבות בקרב ניכר
החברתית הריקמה נגד היטב מושרשת לטינה כריזמטי. מנהיג אחרי להליכה זו אוכולוסייה מתוך חלקים
(שם, הערבים. אל ומושרש עמוק ולאיאמון העובדה, תנועת של שלטונה תשתית את שהיוותה הוותיקה

שלי). הדגשה ,84

מצטרף שאינו מי את ואילו ואנטיפשיסטית דמוקרטית כתנועה תנועתו את מגדירים בראון של אלה דבריו

הגדרות מסורתיות, נטיות בעלי מנהיג, אחרי הנסחפים ככאלה בכלל, והימין בפרט המזרחיים, קרי לעקרונותיה, '

פשיזם. לעליית ומצבים גורמים להגדיר כדי הפשיזם חוקרי את המשמשות

בשל הנגרמים המתחים [...] האידיאולוגי השסע וביו הדתי, השסע גם מסויימת ובמידה המעמדיריבודי,
בחלק לפחות לקונפליקט: הצדדים של שווה הלא המעםד עלידי מוחרפים ביניהם, התפיפה ובשל השסעים

:1990 והורביץ ({ליסק בחברה" פרי3ריה קבוצות לבין מרכז קבוצות ביו מתנהל הוויכוח הללו, מהקונפליקטים
אברהט,29). [26
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כהמון המזרחים את מגדיר השמאל שיח .3.3.3.16

אלה הגדרות הימין. לשורות ולגיוס לימניפולציה' נוח שהיה ייחוד חסר כהמון המזרחים את מגדיר השמאל שיח

הבאות: הקטגוריות עלפי בפרט הכתובה ובעיתונות בכלל בתקשורת המזרחים הוצגו בו באופן בעיקר נתחזקו

ויעדריות'. ייחוד חוסר והזנחה, כלכלית מצוקה ונחשלות, הסתגרות

של הבחירות מסע את שליוותה המילולית באלימות גרץ עוסקת רבים" מול "מעטים (1983) גרץ נורית של במאמרה

אחרי שינסחף' מי את תופסת גרץ גם למפלגתו. המזרחים של קולם בגיוס יעיל גורם לדבריה, והיוותה, ב1981 בגין

רבה, בהצלחה שלו המזרחי היעד לקהל העניק שבגין היא האחת טענות: שתי מעלה גרץ פרטית'. זהות כיחסר בגין

גרץ של הבאים מדבריה רבים. ראשון 'גוף העבודה, תנועת של ההגמוניה בימי לרכוש הצליח לא שאותו זהות מרכיב

התנאים על אדורנו דברי לאור דבריה את נבדוק אם פשיסטית", להיסחפות נוח "חומר היו המזרחים כי להסיק ניתן

לפשיזם.? המון של להיסחפותו

טענתה זה. 'גוף' ביצירת משמעותי מקום היה ופוליטיים תרבותיים גופים כלפי המופנית המילולית לאלימות לדבריה,

בכלל. הישראלית בחברה האלימות של הקצנה היוו בגין של בנאומיו היצרים ושלהוב המאיים שהטון היא, האחרת

המילולית באלימות  וקהלו בגין של במיצג המגלה האיום את להבין בנסיון גרץ את משמשים נרטיבים שלושה

בטבורו קשור והוא בגין של נאומיו את המארגן כמבנה גרץ מאתרת הראשון הנרטיב את לה. המזרחית ובהיענות

היה יכול לא זה במבנה הנרטיב זה, נישול ללא חברתית. משותפות שנושל מזרחי קהל הוא שלו שהקהל לעובדה

אותו: המאפיינות לעוצמות להגיע

גוף. נטולי היו בכיכר האלה ואנשים הזאת הארץ של 'האנחנו' העבודה תנועת היתה שנים במשך
הלאומית, בזהות להשתלב הצליחו לא המדינה, קום שלאחר ההמונית העלייה עם ארצה הגיעו הם
שבה מסגרת להם נותן הוא באן. שהצטברה המרירות עוצמת את מכיר בגין פרטית. זהות לגבש או

שלי). הדגשה ,108) רבים ראשון גוף להם נותן הוא להשתלב, יוכלו

לתיאור מרכזי סממן והכיכרות הכיכר את שהפכה אנטיפשיסטית היסטוריוגרפית טרמינולוגיה רווי גרץ של ניתוחה

כך (אדורנו). כרזימטי. מנהיג של זהותו את מקבלים הם ושם לכיכרות, מגיעים הזהות חסרי ההמונים פשיזם: כינון

גרץ: כותבת

חסרי אנשים של אוסף בנתניה. או אביב בתל בלוד, קטנה כיכר אלא איננו 'אנחנו' הנאום בתחילת
'אנחנו' עצום. עם והופכת ומתנפחת הכיכר הולכת הנאום במהלך מסורסים. בעיות, עמוסי בטחון,
בולו. העולם אנחנו והמדינה, ירושלים זה 'אנחנו' והיישובים, והעם הצבא זה בגין, של נאומו בסוף

(שם,28)

המפלגה פעילי לנסיונות והתנגד העבודה מפלגת של בכנס יהושע א.ב. הסופר הופיע לכנסת 1981 בחירות לפני

משטרים של לעלייתם אותם וקושר ,יהמון', 'אספסוף' מכנה הוא אותם השווקים של הבוחרים בעיני כן' 'למצוא

אפלים:

של לא העבודה, מפלגת של בקוד היה לא פעם אף זה המרכזית, בתחנה לאספסוף לעם, פרחים לחלק [...]
לא וכה כה שבין הזה ההמון את [...] לקנות [...] פרחים להם לחלק צריך לא [...] שרת של לא בןגוריון
ועוד, ומיוון מרומי ההיסטוריה אורך לכל ואספסוף [...] למערך יצביע לא לעולם ממנו שחלק אותו, תקנה

התל כך כי מציין שטרנהל בחברה. נחשלות שכבות גיוס ובין Driu9 בין ישירות מקשרים והובסבאום שרטנהל (
בחברה ראוי מקום לעצמן למצוא והתקשו הקפיטליסטי הניצול עלידי שנוגעו החברה של השכבות של גיוסן
אידיאולוגיות. וסתירות אינטרסים ניגודי חברתיים, 9ערים טל לגשר האנטישמי המסע איפשר התעשייתית,

הכרח האנטישמיות היחה לגביו מהאנטישמיות. להפיק שיוכל הרווח מהו מחר חיש הבין החדש "הימין
להתקיים". לה תניח לא ואשר הלאומיות של בחלקה 01נ9לה ריקנות למלא האנטישמיות על מתודולוגי:

שלהם, ברטוריקה הנגד: מהפכת של המהפכנים היו הפשיסטים כי זו ברוח מדגיש הובסבאום גם .(81 (שטרנהל,
.(111 (הובסבאום, החברה. קורבנות את בעצמם שראו מי אל בפנייתם
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אותו, לקנות צורך ואין בהיסטוריה ביותר והמנוולות המלוכלכות ההכרעות את נתן שגם הספסוף היה
שלי).* (הדגשה [...] אחר מישהו אותו שיקנה

בין וחפיפה זהות מתקיימים כי מציין הכתובה בתקשורת ופריפריה מרכז ייצוג אופן את שחקר (2000) אברהם אלי

העדתית ההשתייכות לבין הפוליטית ההזדהות בין מסוים מיתאם הניחו עיתונאיות כתבות וימין, פיתוח עיירות ימין,

הימין. אודות השמאל דוברי תפיסות את מהדהד בתקשורת המזרחים ייצוג התושבים. של

את מוצא הדבר (שביט,30,1988), מזרחיות' של ליםמל להפיכתן גרם המזרח עדות עם הפיתוח עיירות של הזיהוי

כמה הפוליטי. הימין עם ובעקיפין  המזרח עדות עם הפיתוח עיירות של הזיהוי מאוד עד נפרץ שבה בעיתונות, ביטויו

אולי מאםיבי. ברוב הליכוד עקיבא) (אור כאן זוכה 1977 ב המהפך "מאז במפורש: זאת אומרות שהתפרסמו כתבות

.(30.9.89 (הארץ הליכוד..." של קבועים מצביעים הם מרוקו ויוצאי  מרוקו יוצאי התשובים שרוב מפני

להן יש שלאסוננו, מנוגדות, פוליטיות השקפות בעלות מובהקות קבוצות לשתי נחלק שהעם לומר יש [...]
רואה הליכוד מתומכי ואלים רועש גדול, חלק כי לומר יש מוצא, ארצות פי על זיהויים גם במקביל

.(18.2.83 (הארץ עדתית..." למשטמה ביטוי גם הפוליטית בפעילותו

מקבילים אלה קבועים מאפיינים בתקשורת. והמזרחים הפריפריה ייצוג לאופן קבועים מאפיינים כמה מוצא אברהם

ייחוד, חסרי המונים הם אלה פשיסטית: בתעמולה הנכבשים ההמונים של אופיים אודות החוקרים מניםוחי לכמה

והזנחה. כלכלית ממצוקה והסובלת הנחשלת האוכלוסיה לרובדי משתייכים

"..ההסתגרות נחשלות: היא התוצאה אברהם, אומר באשכנזים, מתערים אינם המזרחים כאשר  ונחשלות הסתגרות
תימניםאסלים 13.000 בן הוותיק ביישוב תמצא לא היום גם  היישוב של דמוגרפי 'טוהר* על לשמור אומנם סייעה

.(24.5.91 (הארץ לנחשלות.." גם הובילו אבל  אשכנזיות משפחות משתי יותר

"מצוקה" או "נחשלות", "טיפוח", "עוני", בין מפורש באופן לקשר יודעים הידיעות כותבי  והזנחה כלכלית מצוקה
(הארץ, עוני..." ובשכונות פיתוח בעיירות בעיקר קולותיו את שרון...קיבל "...פלאטו הפיתוח: עיירות ובין

"...העיירה .(3.6.91 (הארץ טיפוח..." טעונות ובעיירות הפיתוח בערי הקפה בבתי יישבו מהם "...רבים .(24.5.77
קשה המצוקה היתה ובה נכשלת, לעיירה הפכה אשקלון,  בארשבע ציר על לאופקים, שדרות בין שהוקמה (נתיבות)

.(3.6.91 (הארץ במיוחד..."
במערכת כי מאמינים אחרונות" "ידיעות מכתבי חלק אברהם, אומר כלכלית, מצוקה אודות בידיעות מדובר כאשר

מצוקה, על לסיפורים בעיקר היא הציפייה כהגדרתם; מסכנות', ליסיפורי או אנושיים' ליסיפורים מהם מצפים העיתון

תקוע פשוט כאלה. דברים ועל מסבנים ועל אנושיים לסיפורים יותר ממני מצפים (המערכת) "...הם ועוני: מחסור

(אברהם (משה). העולם; בסוף הן וירוחם ושדרות נחשלת, היא הפיתוח שעיירת בעיירות, מסכנים שיש בראש, להם

.(35

אנושיים'. ליסיפורים קרוב ומצויים אנשים, עם ישירות עובדים הם הכוח, ממוקדי הרחק נמצאים האזוריים הכתבים

בן "ילד אחרונות': ביידיעות שהופיעו אנושיים' 'סיפורים להלן להתפרסם. הסיפורים סיכויי את להעריך יודעים הם

האחרונה הקמח טיפת עד "עבדתי .(14.8.88 אחרונות (ידיעות אוכל" להם שיש בילדים מקנא "אני מדימונה: 13

.(15.8.88 אחרונות, ידיעות (דימונה, כלב" כמו ונזרקתי

שנות בתחילת אורד לערוץ 1981 בחירות אודות יבין חיים ערך אותה "הנבחרים" דוקומנטרית תוכנית מתוך A
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עצמית. חשיבה יכולת אין הפיתוח בעירות לתושבים כאילו ההנחה את להדגיש בא זה מוטיב  ויעדריות' ייחוד חוסר

יהודה: באור ערבים שלושה מות על בדיווח לדוגמה אברהם מגבש הייחודיות' 'חוסר במוטיב השימוש את

בני יכולים כיצד להבין מאיתנו הזוועה...נבצר לנוכח אטומות שפניהם ונשים גברים של הוא הכללי הרושם "אבל

באור קרה זה הנה החרוך. הבשר את להריח ולא לבתיהם סמוך שקורה ממה ולהתעלם כך כל אטומים להיות אנוש

להם הפריע לא במקום שהתרחש מה כאילו היה העיר מאנשי הכתב שקיבל הרושם .(28.8.88 (הארץ יהודה..."

אור תושבי של מוסריותם בך כל משמעית חד להערכה להגיע עיתונאי יכול כיצד אברהם, כותב להבין, קשה כלל.

שם.(אברהםג43). החיים הפרטים של הייחודיות וחוסר יהודה

מקריאה שעלה הרושם והיעדר'. הייחודיות חוסר מוטיב מאוד בלט אברהם, מציין 1977 שנת של הבחירות בסיקור

דעת בשיקול מעוגן היה שהדבר מבלי מסוימות, מפלגות עבור כעדר הצביעו הפיתוח עיירות שתושבי היה בעיתונות

בירוחם: ההצבעה על נכתב למשל, כך פוליטיות. בתפיסות או

שינוי חייב לא לשניה אחת ממפלגה המעבר המפלגות. בכל 'טרמפיסטים' היו (ההודית) העדה של המכריע "הרוב

מוצגים יהודה, אור תושבי גם .(22.5.77 (הארץ בכלל..." קיימות אינן מעשה של בתפיסות או עולם בהשקפת

פוליטית: תפיסה בחסרי או עצמאית חשיבה יכולת כחסרי

.(25.4.77 (הארץ עצמה.." יהודה באור ביסודיות מוצתה משפחה קשרי באמצעות פוליטיקה של זו "..;שיטה

היחמולה': של כוחה ומה בעיירה חזקה כה פוליטית יריבות שוררת מדוע הכתב מסביר שאן, מבית בידיעה

יודע אינו המיעוט המקום. תושבי אצל דמוקרטיים בחיים עמוקים שורשים בחוסר זו תופעה להסביר אפשר
כלליו. פי על הדמקורטי המשחק את לשחק נכונים, הרגלים מחוסר לו, וקשה הרוב הכרעת עם להשלים
על הסוף עד אמון שאינו וכי לומר. מה עיין למשפות שי בחירות ובמאבקי חזק עדיין החמולה של רוחה
רבים דברים מתרחשים כי המקום, מתושבי לחלק נדמה הדמוקראטית, הניהולית המערכת של תיפקודה

.(1.7.80 המשמר, (על פורחת..." והחשדנות במסתרים וחשובים

חוזרת דמוקראטית חוק חברת המנחים העקרונות ובין פיתוח עיירותה תושבי בין התרבותי המרחק בדבר הטענה

אחרת: בכתבה

דמוקרטית חוק חברת של עקרונותיה את בדיוק תואמים ואינם פשטניים יבנה) עיריית ראש (של "...פתרונותיו

שם, שרון פלאטו של וההצלחה בדימונה לכנסת לבחירות ההצבעה תוצאות על בתגובה .(7.7.92 (דבר, ומתקדמת..."
נאמר:

אינן הנחשלות השכבות משמעות: לך יש אך עבר, לכל שפיזר ההבטחות במוח היו הסיבות "...אחת
.(45) (25.4.77 (הארץ., להן.." ויתן שיבוא הגביר את מעדיפות הן עצמן. על סומכות

הפיתוח עיירות לתושבי שמייחסים די לא דומים; תיאורים חוזרים אברהם, מציין ,1988 ב לכנסת בבחירות גם

(באור הזה, "...הקהל לוחמנית: לדמגוגיה שנענה כמי מתואר קהלן שכל אלא יי7/?7י?7^ חסר עדר של התנהגות

צדק ועל גאווה על ניחר בגרון אליו לדבר אפשר ואי מובטל, כשהוא גם משוכנע, קהל הוא יודע, שמיר עקיבא)

אחריו, ילכו הליכוד "תומכי .(19.9.88 אחרונות", ("ידיעות אמונים'.." 'גוש של ברטוריקה לערבב וגם חברתי,

המימונה... במדשאות ראשון, איתן, הליכתו חסד את לו זוכרים שהם משום בגדה, מפלגיה בפשרה גם אחריו, ודווקא

.(26.6.91 (הארץ, "

.6.12.2002 ב. אחד בערוץ חוזר בשידור שרררה התוכנית השמונים.
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"חוסר המושג תרבות". "חוסר הוא השוני בהדגשת החוזרים המוטיבים אחד כי מציין אברהם  תרבות העדר
תושבי כי טען אברהם, מציין (1984) גולדברג החוקר תרבותיות. בין שוני של בהקשר כלל בדרך תרבות"עולה

'העם'. של מזו השונה תרבות כבעלי נתפסים הם וכי כלפיהם, שמחזיקים השליליות מהדעות סובלים הפיתוח עיירות

(אברהם:7). דמוקרטיים" מוסדות עם בהתמודדות ניסיון חסרי והם מתקדמת לא תרבותם מודרניים, אינם חייהם

'חוסר מוטיב אך ופשטות. טפלות אמונות רבבים, הערצת הדת, מנהגי של לעיל שצוטטו בתיאורים נמצאה לכך דוגמה

את שמעו הנוכחים מבין רבים ...לא " דימונה: על הבאה בכתבה למשל, כך, נוספים. בהקשרים גם מופיע התרבותי

.(24.5.77 (הארץ יצירותיו.." את ראו או אגם השם

(הארץ. הילדים..." לראש גג רק לא זה חיים לאמנות...איכות קשורה להיות מתיימרת רמון שמצפה לציין "..ראוי

.(13.2.91

) שנהב יהודה שמבחין כפי השמאל, 'סובל' ממנו זהות בלבטי טבולה מאיים פשיסטי ככוח הימין את השמאל הצגת

בשינויים 'השתמש' השמאל  הציוני" לשמאל רבה "עדנה עמה הביאה 1967V מלחמת כי הטוען (2001

תדמיתו: את לבנות כדי ,1967 אחרי הטריטוריאלים
המרחבים בעזרת מחדש עצמם את להמציא הציוני השמאל חוגי הצליחו המלחמה בעקבות

הסכסוך החצנת תוך יום סדר לעצמם ופרשו זהות לעצמם יצרו הם הירוק. לקו מעבר שנפרשו
'חיצונית' לבעיה 1948 גבולות בתוך המתוחמת 'פנימית' מבעיה והעתקתו היהודיפלסטיני

גבולות. של דמיון באמצעות זהות הגדרת של קלאסי מקרה זה היה הירוק. לקו מעבר המתקיימת
על וחשבון דין לתת עליו היה ואידיאולוגי. מושגי בבלבול שתי הציוני השמאל היה 1967 עד
על יהודיתלאומית התיישבות היתה ישראל מדינת שטח בתוך ההתיישבות שמרבית העובדה

צדק של בעקרונות תמיכה בין הדיסוננס עם להתמודד נדרש הציוני השמאל פלסטיניות. אדמות
צדק של בעקרונות תמיכה לבין ופוליטי חברתי צדוק של בעקרונות תמיכה לבין ופוליטי חברתי

הגדרת בין מופקעות; פלסטיניות אדמות של יהודית בהתיישבות תמיכה לבין ופוליטי הברתי
,1967 מלחמת באה מעמדיים. במונחים הגדרתו לבין לאומיים במונחים הפלסטיני המיעוט

השמאל עצמו ניתוק הירוק הקו באמצעות הדיסוננס: אז! ופתרה הבעייתי העבר את השכיחה
A.פחות ומבולבל יותר בהיר יום סדר לגבש והתחיל מחמיא ולא בעייתי מעבר הציוני

הקרקעות הפקעת את להשכיח הצליח וכך הירוק הקו של מחדש סימון על למאבק התגייס השמאל שנהב לדברי

מפעל באמצעות שלהם הקולוניזציה ותהליך בשטחים הקרקעות הפקעת .1948 בגבולות הכיבוש את ולהלבין

הירוק הקו בגבולות הישראלית "החברה הציוני: השמאל של העיקרי הביקורת למושא הפכו מוסיף, הוא ההתנחלויות,

שאלות עם להתמודד היותר לכל שצריכה לאומי, קונפליקט ונטולת דמוקרטית לחברה הציוני השמאל בעיני נדמתה

"(שם,206) מעמדי.[...] שוויון אי של

בהצגות משיחיים חלומות רווי עבר מיתוסי המחייה פשיסטית כקבוצה הדתילאומי הימין את מחד מציג התיאטרון

את התיאטרון מציג מאידך הגרות.. ילדי אחים; מלחמת ירושלים; סינדרום משיח; היהודיפ;חבלי מלחמות
©נגיר. לשנה; אי&ניימ מופית; בשים גובה; מיתהומ; קריזה; בהצגות ייחוד חסר כהמון המזרחים

של זו דינמיקה מובלטת והלאה, השבעים שנות מסוף הישראלי בתיאטרון כי לטעון אבקש שנהב, של הבחנותיו ברוח

מן עצמו' ו'מנקה השלום וכשומר פתוחהאוניברסליסטית כחברה אחד, מצד עצמו, שמשרטט הלאומיליברלי השמאל

ושמאל, ימין ממשלות באישור השנים לאורך הוקמו ההתנחלויות כי לציין יש שנהב של אלה בדבריו לדון כדי v
הירח בקעת את 'יחדו' המערך בממשלת הבטוזוניסטים :(1995) 1וזנ3לד וחנרי כרמי שולמית שמציינים כפי
באמצעיה, קמו ההתנחלויות כל [...] ועוד יריחו על סגרו הבדואים, את דחקו הצבא עם ויחד מעליה והרכסים
אלה ביישובים ציבורית הממשלתית ההשקעה המדינה. של והמתמשכת המאסיבית ובתמיכתה ביחמתה לרוב

>שם,310). ה3יזית התשתית של מלא לסיבסרר קרובות לעתים הגיעה
,2001 הישראלי, והשמאל אלאקצה אינתי3אדת אמת, זמן בתוך: הירוק, הקו של האדום שנהב,"הקו יהודה A

.205 עמ'.
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'הפרעה' הימני בפשיזם רואה זו דינמיקה מקונפליקטים. חפה דמוקרטית חברה בקצרה, רבהשנים, הקולוניאליזם

מדומיינת, שהיא כפי השלום, שוחרת ההרמונית הקונפליקטים נטולת האמיתית הישראלית החברה בפני מכשול זמנית,

אחר. מקום הים; על ייגה מ*זפחתי; סיפור מורדים; כ©; במחזות כאמור

של בדבריו נמצא פשיסטית יהדותגוף לעומת דמוקרטיים אוניברסליסטיים ערכים של זו לקוטביות בולטת דוגמה

מלחמתית האנטי האידיאולוגיה מקושרת ירושלים סימירום היהודים; מלחמות סובול של במחזותיו סובול. יהושע

להקים שהעדיף זכאי, בן יוחנן של מורשתו עם מובהק), באופן הליברלילאומי השמאל של לאידיאולוגיה (שמקבילה

בראיון: מפורשות סובול אומר כך ברומאים. מזויין מרד פני על יבבה את

החסידות של הדורות, בכל החיה היהדות של וממשיכה יורשה השמים, מלבות שלו העני, החלוץ מול
אריהבעלגוף, של דרכו ממשיכי הבועזים, ראשוני בארץ מופיעים מולו לנבואה, עד והקבלה והשבתאות
תחילת עם כך, שומרון. בהר אשר הבשן פרות יורשי החורבן, ערב ירושלים שועי של גילגול אלא שאינו
יהדות בין בתרבותנו: הסותרות המגמות שתי בין גורל והרת טווח ארוכת התמודדות נפתחת לארץ השיבה
לבין  החולין בחיי גם ומוסריים רוחניים ערבים להגשמת החותרת יהדות וחזון, מוסר אידיאל, רות, של
אחת: במילה .[...] מוסר, לערכי ולעג הזולת ניצול של זרוע, כוח בעליגופיות, של יהדות בועזית, יהדות

lהקודש בחיי גם וכוח חומר ערכי להשליט החותרת יהדות

מירי שלו". הפשיסטיים לחלומות המזרחים את ש'מנצל' ימין בישראל, הימין את הצעירים מגדירים הנרות בילדי

לא השמאל תתאמץ, אל ועכשוויזם? שינקינאיות שלך? התשובה מה בתשובה. שחזרה לאחר אבשלום את שואלת

שלנו בשנאה השתמש לא "והימין לה: עונה אבשלום שלהם". הייצוגי הפרענק בתור בך ישתמשו [...] אותך יקבלו
להמשיך שיוכל "כדי מוסיף: אבשלום כבוד. למזרחים נתן הימין כי לו אומרת מירי לשלטון?". להגיע כדי לשמאל

בקיאות מפגין שבחבורה, המזרחי אבשלום של". והפאשיסטיים המשיחיים החלומות את להגשים כדי בנו להשתמש
הצטרפות ואת כפשיסטי הימין את מכנה הוא הוגיו. וברוח השמאל שיח עלפי הפוליטית המפה של ניתוח ויכולת

הליברלי השמאל דוברי של דבריהם את אביא להלן חולשתם. של מניפולטיבי גיוס מכנה הוא אליו, המזרחים

אלה. תפיסות החופף באופן בתקשורת המזרחים של הצגתם אופן ואת כפשיםטי הימין את המגדירים

כפי רציונלית, לא לשבטיות חברתית, וסגירות לפרטיקולריזם כשיבה הליברלי השמאל בשיח נתפשת המיתום החייאת

חבלי היהודים; מלחמות ירושלים; סינדרום במחזות בולטת המיתוס של החייאתו ופייגה. בראון זאת שהבהירו

תוך וקיצונית אלימה לפעילות ההמון את מגייסים אלה במחזות הקיצוניים ראשי אחים. מלחמת הנרות; ילדי משיח;
משיחיים. במיתוסים שימוש

הבית. להר ועלייה גאולה לטקסי האנשים מתכוננים בו הנרות בילדי בעיקר מודגשת פשיסטי בסגנון טקסיות

הראשונים השלבים את מראה זו הצגה הנרות. לילדי ביחס הפרק בהמשך יופיע וטיהורן, באליטות פגיעה נושא

הציונית. הישנה, האליטה של מוסדותיה על הדתי הימין של ופשיסטית כוחנית להשתלטות

8.2.1974 חותם, הבועזית", ישראל לך, "שלום סובול\הושע, 1

הדומיננטי שמעמדה אחת מפלגה בישראל שלטה 1977 עד כי מציין בישראל nnuipnn את המנתח אברחם אלי *

הפוליטי המתח את הגבירו 1977 מאז שתלו ההתפתחויות ולוויסותם. פוליטיים קונפליקטים של למיתתם תרם
השפיעה זו נטייה בבחירות. להצבעה עדתי מוצא בין מתאם על להצביע הנטייה גברה (1) היבטים: בכמה בארץ,

(2) הפוליטיים; הניגודים את והחריפה אידיאולוגיים, לשםעים תברתיים שסעים ביו חפיפה יצירת של בדרך
והמתון הפרגמטי לסגנון זיקתה על שמרה והתקשורתית הצבאית המינהלית, הכלכלית, התרבותית, האליטה
לאומיות, נטיות כבעלי נתפסו הליכוד תומכי מרבית זאת, לעומת העבודה. מפלגת של שלטונה בזמן שטופח

נצחו! כי טען (1989) אייזנשסדט (3) ;(221 והורביץ. (ליסק ו9ו9ןליססיות מסורתיות 9תדמנמליסטיות. רדיקליות,
עם להשלים היה קשה הוותיקות לאליטות למרכז. מהפריפריה קבוצות של המעבר את מציין 1977 ב הליכוד
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מודרני ופשיזם קנאי יהודי מיליטריזם ימנידת1: 'פשיזם' .3.3.2

הסיבות אודות המחקרי השיח שיחים: שני המהדהד באופן והדתילאומי המזרחי הימין בייצוג אתמקד זה בפרק

אודות המחקרי השיח של מונחיו בעקבות שהולך הימין, אודות הישראלי השמאל ושיח בעולם הפשיזם לצמיחת

המחקרי השיח בעקבות הולך השמאל שיח בישראל. בימין הטמונה ה'סכנה' את ולהגדיר להסביר בבואו הפשיזם

הנאורות. של היסוד בעקרונות הפשיזם פוגע בהם באופנים בעיקר ומתמקד
הלאומידתי הפשיזם' 'בעיית של 'לוקאליזציה' עושה פשיסטי כאיום הדתייםלאומיים ייצוג כיצד אראה זה בפרק

בתקופת הקנאים של המילטריזם של השוואה באמצעות משיח, ח3לי ירושתם; סינדרום היהודים; נוןלחמות בהצגות
של פעילותם את שליוותה האלימות את מציירים הראשונים המחזות שני כיום. הדתילאומי הימין לאנשי הגדול המרד

לצד המתונים. היהודים עמם בני כלפי והן הכובש הכוח כלפי הן שהופנתה אלימות הגדול, המרד בתקופת הקנאים

ילדי המחזה יוצר אז. המיליטנטים במקורותיו כיום היהודי הפשיזם שורשי את החוקרת הבעיה של זו לוקאליזציה

דרך העולמי הפשיזם מבעית כחלק הלאומידתי הפשיזם את בודק כלומר, הבעיה, של 'אוניברסליזציה' הברות

קבוצת על עובר ההתקרנפות תהליך אנשים. של ההתקרנפות ולתהליכי ליונסקו, קרנפים למחזה שונות אנלוגיות

חוזרת הדרגתית התקרנפות בתהליך אטאט בתשובה. חוזרים מספר אחר שנסחפים ליברלייםחילוניים ונערות נערים

הבית. הר על להשתלטות הפועלת משיחית לפעילות ומצטרפת בתשובה החילוניים קבוצת כל

(תקופת אז של קנאים/מתונים בין להווה; עבר בין זמנים מעברי מגייסת במחזות הפשזים בעיית של 'לוקאליזציה1

בהווה. לימין/שמאל הגדול), המרד

דרך נוצרת האנלוגיה תיאטרון'. בתוך 'תיאטרון טכניקת דרך >ד7של^ בסיבדחום לדוגמה, נערכת, ומנית בו אנלוגיה
אותם והעתיד, הווה העבר, לגבי ברורים ומסקנות היקשים באמצעות הווה, עבר הזמנים שני בין העלילה מעבר

בין זה דמיון מסביר ירושלים בסיבדתמ הפרופםורבמאי ההצגה. שבתוך ההצגה את שמביים הפרופסור משרטט

אין מתחלפים. השחקנים רק קבועים. התפקידים רבות. שנים לפני נכתב "מחזה. ההצגה: בתחילת כבר התקופות
המרד, מנהיג היה מי מתווכחים בהצגה) (השחקנים שהקנאים לאחר ..(8) " ולדעות לאופי לפסיכולוגיה, חשיבות

.(8) אנחנו.!" היא הבעיה שלהם. הטעות ולא הם, איננה "הבעיה זועק: הפרופסור

מתכנסים שם גרון בן חזקיה בן חנניה של לביתו להגיע מתכוון בןזכאי, יוחנן של דמותו את גם שמגלם הפרופסור

ההווה: על גם מצביעים העבר אודות הנאמרים דבריו המנהגים.

הזאת העיר כל את ולתמיד אחת שיפוצצו הכותל, את שיפוצצו המיסגד, את שיפוצצו שיפוצצו. [...]
.(64) להשמדה. בשל העולם צודקים: הם מקודש, שמסריחה

בן בהיותו זמנית בו אך הרומאים, נגד מורד היהודי המורד כפולים: משמעות רובדי יוצרות האנלוגיות

מחיר את לצופה ומזכירות הדיכוי לזוועות שנוגעות ההאשמות מופנות כלפיו בהווה, הדתילאומי של בריתו

בהווה, כיבוש תחת הנתונים אלה חווים אותם הדיכוי זוועות את ומזכירות את גם ומזכירות המילטריזם
הפלשתינאים. היינו,

התחושה הצטר3ה וכך ובעזתיות, בניאומסורתיות בלאוםניות, כמתא3יינווז otsotu! קבוצות של למרכז כניסתן
.(508 (אברהם, במרכז. שלחן והדומיננטיות השליטה אובדן של
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שבא הקהל היהודים. מלחנות ההצגה באי את מקדמת הגדול המרד של האסון הרות לתוצאות ראשונית תזכורת

לתחיה קמים הם המתים. את מעוררים הקהל ופעמי הגדול, המרד מתי קבורים שמתחתיה האדמה על דורך להצגה

הם זו התנתקות פעילות ותוך בעורם, שדבר הקרוש הליכלוך את השנים, אלפי אבק את מעצמם מסירים בבורותיהם,

מספרים ובוזמנית סיפור, את שלידו לקהל מספר מת כל הקרוש. לליכלוך מתחת ומבצבצת הבוקעת זהותם את מגלים

הסיפור.* את לקהלם האחרים המתים

זרים ושנאת מנהיג פולחן האינדבידואליזם: ודחיקת השבטי 3.3.2.1.המבנה

המערבינאור האינדבידואליזם את הדוחה השבטיקהילתי, מבנה על מושתת בהצגות המוצג דתי הימני הפשיזם

הברות בילדי מסוכנות משיחיות לפעולות שמוביל הרב הערצת פולחן לדוגמה, כמו מובהק, מנהיג לפולחן ומוביל

המתונים, מזהירים זרים, שנאת ירושלים. פיבלחמ היהודים; ג^לחמ"ת בהצגות הקנאים מפגינים אותה זרים ולשנאת
החברה. והתמוטטות המדינה של בידודה אסון; הרות לתוצאות תוביל

מנהיג ופולחן שבטי מבנה .3.3.2.1.1

הקנאית ההנהגה שעושה האספסוף רגשות מניפולצית את משרטט ירושלים סינדרום מאפיינים; שני המנהיג לפולחן

המדינה להתמוטטות המובילה שונות, פשיסטיות לטכניקות בדומה ההנהגה למטרות ההמון של גיוסו לצורך

למנהיג. עיוור ציות של התוצאה נחשפת הברות בילדי הדמוקרטית.

היפולקסגמישאפט' כיצד מראה אדורנו שלהם. 'האני' את להחליף אינדבידואלים של ברצון כרוך זה מנהיג פולחן

יחידים כ"מספר פרויד עלידי הקבוצה הגדרת את בדיוק הולמת הגרמנית) הפריזיאולוגיה מן המלוכדת, העם (קהילת

המנהיג, דימוי שלהם". באני רעהו עם אי מזדהים כך ומשום משותף, באובייקט שלהם האני אידיאל את המחליפים

דימוי בי אדורנו, אומר עוד הקולקטיבי. הכוח מן הקדמון, האב של לזו בדומה יכולתו, כל את למעשה שואב מצידו,

הפשיסטי, הטיפוס מן המנהיג עם המדוייקת בחפיפתו אישורו את מוצא פרויד, של פסיכולוגית כקונסטרוקציה המנהיג

האידיליות התמונות מן פחות לא היטלר של תמונתו את הולמים תיאוריו לציבור. מוצגת שתדמיתו כפי לפחות

שלו האני אידיאל על מוותר "היחיד פרויד מדברי אדורנו מצטט עוד לעצמם. להקנות מנסים האמריקנים שהדמגוגים .

.(249 (אדורנו במנהיג" מתגלם שהוא כפי הקבוצתי באידיאל ומחליפו

את שמוחקת מסורתיתכפייתית במסגרת היחיד של דיכויו את למגר שואף הינאור' האינדבידואליזם מיתוס

אין ביקורת; חוש וחסר אמנה קל הוא להשפעה, הרגיל מן למעלה נוח ההמון כי פרויד מציין זו ברוח האינדבידואליות.

הדעת. על מתקבלים שאינם דברים של בקיומם מכיר הוא

אמריקאי לאולטימטום נכנעת ישראל ממשלת (1992 הפשוט', ("התיאטרון הספרי שמואל של תשמד בהצגה 1

ותילוני , אחת תמימה דתית אחד, דתי מתבצרים הבמה שעל במקלט בכוח. הגדה מתנחלי את לפנות ומחליטה
לדינמיקה עצמם את מכניסים הם מהחלטתה. תיסת. לא הממשלה אם עצמם לפוצץ מאיימים האם ישראלי.

אכן הכל ולבסוף בערבוביה, וב3וליטיקה בדת משתמשים כשהם מדטחם, עצמ0 את ומוצאים קבוצחיתמשיחית,
מתפוצץ,
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היחיד אצל כשכיחותן אסוציאטיבי, באורח זו את וו המולידות תמונות של מחשבה היא מחשבתו
המציאות. במידת התמונות של למדידתן בתתבונה ערכאה שום בהמון ואין חופשית, הזיה של בסיטואציות
חשד של ביטוי הקיצוני; אל עצמו את ההמון מכוון מלכתחילה [...] והיסוסים ספקות יודע ההמון אין [...]

(פרויד,26) ודאות של צביון מיד בנפשו לובש כלשהו

ועם שקר, ומה אמת מה של בספקות מתייסר ההמון שאין מאחר פרויד. מדגיש שלו, השיפוט יכולת את מאבד זה המון

הוא מכבד הסמכות. בעל אחרי הולך שהוא המידה באותה סבלנות חסר שהוא הרי הגדול, כוחו תודעת בו חזקה זאת

(26 (שם, החזקה היד את

מניפולציית רגשותיו, של מניפולציה תוך האספסוף את לגייס יש כיצד מסבירים ירושלימ בסינדרומ והסמל המנהיג
היאני': אידיאל נטילת או כוויתור מסתמנת הסמל, אומר הרגשות

לו תראה גדול, חכם לא הבנאדם אולי הזאת. המילה את אוהב אל אספסוף על תדבר אל  כל ראשית
להראות לך קשה יפה, הכי לא הבנאדם אולי קשה? זה להם: ללעוג אותו תלמד ממנו, חכמים יותר שאחרים
[..] אדון להרגיש לו תן ממנו, נמוך יותר עוד מישהו לו שים  עבד? מרגיש הוא מכוערים? אחרים שגם לו

.(62) אותי? הבנת צודק, והכי טוב והכי ונבחר, וגדול, וככה, ככה שהוא העם, על הכלל, על איתו דבר

שלו: האינדבידואלית הזהות מחיקת באמצעות זאת לעשות ומציע בהמון לטפל כיצד מסביר ירושלים בסיגדרום הסמל

הכלל, על רק איתו דבר הוא, מי שישכח הפרטיות, את לו תימחק חרא: שהוא מרגיש באמת לבד הבנאדם אולי [...] "

עלהעם[...](62).

ליהושע אומר אדם ושרית, דוד של בחתונה לדוגמה, כך לרביה. בתשובה שחזרו הצעירים מצייתים הגרות בילדי

ומגוג גוג מלחמת אמר, "הרביה עונה: יהושע גרעינית" בשואה יגמר זה המוסלמי, העולם כל את עלינו תביאו "אתם

.(57) המבשר" התגלות לפני האחרון השלב היא

לזכות, רוצה אתה אומר, הרב'ה ליהושע:"[...] אומר הרב'ה,דוד של הוראותיו ללא פועלים אינם בתשובה החוזרים

אומרת: רות 'מהופנט'. והוא הרביה את שומע פיני הכנסת, בבית .(33) שלך" בצד יהיה שהמזל לדאוג צריך אתה

הרב סתם, "אין אומר: פני בתשובה" אחזור לא אני אם בגינהנום לי שמחכה מה על איתי מדבר הוא וחצי "שעה

אם יום, כל שנים, עשרות כבר לומד הזה אדם הבן [...] "רותי, אומר: פיני המפגש בסוף ועונש", שכר יש הסביר

למשרדי פורצים החילונים .(836) "[...] אותו לבטל יכולה לא את בדברו, נעשה והכל אלוהים, שיש אומר הוא

דודו נפשו, על דוד בפני מתחנן עלי להורגו. כדי חומר לאזנו מטפטפים הדתיים נתפס, עלי  לגואל" "קול הרדיו
(81) ורודף" מוסר דין דינו עלינו, מלשין הלכה, פסק הוציא הרב'ה מצטער, "אני אומר

זרים ושנאת ההמון של פסיכולוגיה .3.3.2.1.2

מזומן פעיל, המון בתוך מסוים זמן השרוי יחיד לדבריו, המון. בתוך היעיוורת' פעולתו אופן את להסביר ניסה פרויד

למצב ביותר המתקרב מיוחד מצב לתוך  כלשהו אחר לאנודע מטעם או קורן, שההמון השפעות מחמת מהרה, עד

המהפנט: של בהשפעתו המהופנט האדם שרוי שבו המוקסמות,

] והמחשבות הרגשות כל את מכוון והמהפנט נעדרים, ההבחנה וכוח הרצון כליל, נעלמת המודעת האישיות
לשיטת המודעת; האישיות חדלון המון: בתוך השרוי ביחיד הנתונים העיקריים הסימנים איפוא אלה [...

להגשים נטייה וההדבקה; ההשאה מכוח הכיוון באותו והרגשות המחשבות התכוונות הלאמודעת; האישיות
(פרויד,23). רצון נטול לאוטומט נהפך הוא גופו. הוא היחידי אין שוב המושאים. הרעיונות את לאלתר
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זרים. ושנאת מנהיג ופולחן למניפולציה שנוח ההמון של היהקםמות' מצב את להראות מנסות השונות ההצגות

את בבהירות מבטא אברום ישראל. מדינת לדחיית מובילה משיח בחבלי לקבוצה ונאמנות השבטיות תחושת

החזון. את מגשימה שאינה ומהמדינה זרים להיות שהופכים החילונים, ממדינת התנערותו

כזאת...רק דרך נמצא אם רק אנשים. מכאן תבריח שלא בדרך לטפל צריך באן שלנו ובקיום [...] שמואל:
אלפי מאות שיביא גדול מעשה בו...לעשות יכיר העם שרוב חדש, במהלך היום ולפתוח להתעלות נדע אם

שלנו. הקיום את נבסס כך רק כאן... להתיישב אנשים
ישראל ארץ התפללנו. הזאת למדינה לא זאת. במדינה שיושב הרוב אל קודש חרדת שום אין לי אבתם:

(84) מופקרים. יהודים כמה של מהחלטות יותר לי חשובה

לא ומהם זרים 6,7 החילונים כי לבעלה מסבירה שמואל של אשתו ועמליה אברומ, עם מסבים שמואל של בנו אבנר

גאולה: תצמח

אנשים יחריד לא דבר שום יבואו. לא הם והמסעדות? הקפה בתי יושבי על שמואל? מדבר אתה עם איזה על
גאולתנו' צמיחת 'ראשית לא הם הגאולה. תצמח שמהם הזאת ויבעט'...המחשבה ישורון 'וישמן עונג מדושני

ארץ לא בוודאי בשבילם. קדוש לא דבר שום כורתם'. בעל 'צדיקים נסתרים1...ולא 'צדיקים לא ...הם
(87) ישראל.

אידיאולוגי: עימות בצרות הגזע וטוהר זרים שנאת נושא עולה ירושליט, סינדרום היהחיימ; rmrbof במחזות
אוניברסליזם כל דוחה היהדות של זה פן מהגויים. והתרחקות בהתבדלות המצדד ביהדות פשיסטי פן מייצגים הקנאים

כל בעקבותיה הגויים כל את לסחוף משאיפתה מתרחקת היהדות כי לקיצוניים עונים המתונים עמים. ואחוות מודרני

המתונים ישראל.1 על פורענות תביא זכאי בן יוחנן עלפי זרים, שנאת זרים. שנאת על עצמה מבססת היא עוד

כל ודוחים לבדלנות מטיפים הקנאים בעוד העמים, למשפחת והשתייכות אוניברסליים ערכים על מדברים במלחמות
הגויים. עם מגע

מצדד הקנאי למתון, קנאי בין בדיאלוג לדוגמה, כמו היהרדימ, במלחמות בהדגשה כאמור מופיעה העמים שנאת

הבריות: בשנאת

לעשות? הסנהדרין יכולה מה ברחובות; מתפרע האספסוף מתון:
יינם...לדבר גבינתם, גויים, של פיתם לאוכל יהודים על אוסרת המועצה ומציע: חוזר אני [...] קנאי:

בלשונם
הגויים? בקרב ישראל יישבו ואיך מתון:

יישבו. לא קנאי:
העולם! מן האדם את מוציאה והיא הבריות, שנאת זאת מתון:

הבריות שנאת אינה הגוי שנאת קנאי:
העולם! מן עמנו כל את מוציאים אתם מתון:
הגויים לא ישראל, אלה  הבריות קנאי:

צדיק? שהוא וגוי מתון:
טמאים הגויים כל צדיק. שהוא גוי אין קנאי:

אותך יציל מי ונראה הגויים כל נגד קום מתון:
ואדוני ושונאים, אויבים מוקף עמנו יתחשב. לא ובגויים ישכון, לבדד עם אנחנו הוא. בתך הקדוש קנאי:

(14) מידם. יושיענו לבדו

קוסמופוליטית: כמציאות בירושלים המציאות על מתון יהודי אומר הפתיחה בתמונת עוד

בערר דמוגרפיים), (שינויים סוציוהיסטורית ראות מנקודת זרים, שנאת נוצרת כיצד הובסבאום תיאר כזכור, 1

הזרים שנאת בהבניית מוטבטים אלה הסברים שני פסיכולוגית. ראות מנקודת זרים שנאת להסביר ניסה אדורנו
במוחות.
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רוחנית. רתיחה של מקום פתוחה, עיר היתה מותנו שלפני בשנים בה חייתי שאני זאת ירושלים
נדמה והיה להיכל, מתנות מביאים לירושלים, באים היו העולם מכל ביהדות. עניין גילו רבים [..]

עולמית. לדת היהדות הופכת שהנה

בזרים: 'מטונפת' כעיר ירושלים את מתאר הקנאי זאת לעומת

את מטנף ובשווקים ברחובות נוכרים של אספסוף זרים. שורצת עיר היתה בה חייתי שאני זאת ירושלים
ועובדי קבצנים שורצים הדרך כל לאורך לגזרים. נקרע והלב הבית, להר הולך אני אותה. ומטמא העיר

האדם את לאהוב הנוכרים! את לאהוב לנו מטיפים בשיקוציהם. העיר את שמטנפים ומצורעים זבים אלילים,
עוד יהיה ולא הגויים, בין נאבד הזאת, בדרך נלך אם האל המה! חד ויהודי נוכרי כאילו אדם!' הוא 'באשר
בינינו חומות להגביה יש ירושלים! לתחומי להכנס הנוכרים על יאסור אשר חוק לחוקק צריך לעמנו! זכר

יש העולמות. שני בין הרעיונות זרימת גם שתפסק גוי. עם להתערבב יוכל לא שיהודי הנוכרים. לבין
.(5) [...] יהודי מיהו לקבוע יש לגמרי. לזה זה זרים לעשותם

יהדות במקורות זרים שנאת על הביקורת את מעגנים המתונים ביהדות. במקורות הזרים שנאת את מעגנים המורדים

אומר: המורדים אחד כן. גם

טומאה, דיני עליה חלים אין ולפיכך היא, עצמו מחמת נוכרי שטומאת דביתשמאי הלכה אפס,
מחמת טמא שהריהו להכשירו, בכוחם אין שממילא טהרה, הילכות עליהם חלים אין לו משמע

.(69) טמאה' בהמה וחלב כדם שטמא נוכרית וחלב נוכרית ידם שנינו: וכבר עצמו,

היהודית: הזהות על השומרת כפעולה העמים שנאת את מתרץ היהודים במלחמות המורד

לא ובקרוב יהודים, כולם וכולם ונוצריים ואיסיים וצדוקים פרושים הלכה, פוסק בריבירב וכל
הלכה לחדש אני שמצווים וכמה כמה אחת על העמים, מכל נבחרנו ולמה מה ועל אנו מי עוד נדע
לפיכך הנוכרי. מן הבא כל ועל נוכרים טומאת על לגזור אט ומצווים בטובתנו, שלא שנתעמעמה

.(69) [..] יינם, ועל גבינתם, ועל גויים, של פיתם על גוזרים הרינו

נלך "אם לו: עונה הפרופסור זכר" לנו יהיה לא דורות שלושה בעוד שלך, בדרך נלך "אם לפרופסור: אומר מורד

זורעים." אתם אדם בני בין שנאה זכר. לנו שיהיה כדאי לא שלכם, בדרך

העם טוהר על שומרים אנחנו מנהיג:
הדם טוהר הסמל:
הדת טוהר מורד:

הזה העם דם חורבן: עלינו ומביאים הגאולה את מרחיקים אתם [...] אסון תביאו אתם פרופסור:
(71) בראשיכם.

מואשמים ירושלים בסינדרום הקנאית. הזרים שנאת של הנוראיות התוצאות את גם ברור באופן מציגות ההצגות

והרעיונית הטריטוריאלית ההתפשטות שאיפות אותם. הסובבים העמים כל כלפי גזענית בשנאה הקיצוניים המורדים

קצת, עוד מעמד נחזיק "אם תקוות יש למנהיג הפשיסטית. הדתיתלאומית ההתפשטות לשאיפות מקבילות הקנאים של

שנאת כי לו מסביר הפרופסור בעקבותינו" יילכו מאיתבו, דוגמה יקחו העמים כל האימפריה: רחבי בכל יתפשט המרד

אבוד: לדור הזה הדור את הפכה הקנאים של האדם

היוצר, ביד כחומר בידיכם היתה העם נפש [..] וקמו?  יראו עמים  גר למתעב נוכרי, נפש לבוזה האמנם?
לו אין אבוד. הזה הדור חינם. שנאת אדם, שנאת נוכרים, טומאת של הבל ברעיונות אותה הרעלתם ואתם

(117) תקנה.

במלחמות אותם המאשים זכאי בן יוחנן של דבריו הצגת באמצעות תוקף מקבלת בהצגות המיוצגת המתונים תפיסת

שמביאים הרוח חורבן בדבריו: העיקרי העניין השם, חילול שהיא חינם שנאת לחורבן. שתוביל חינם בשנאת היהודים
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מרעיונות לינארי באופן שמתפתחת פשיסטית לדינמיקה הקנאים את המחזה קושר כך הארץ. מחורבן חמור הקנאים

הפיזי. ולחורבנה הלאום מדינת של הרוח לחורבן שנאה של

הליברלי: השמאל המתונים, תפיסת את מסכמים זכאי בן יוחנן דברי

ופילוג שנאה שיזרעו ביום אך עליהם, תבוא לא פורענות כל  ייעודם את ישראל ממלאים עוד כל [...]
עשרה בשמונה חורבן. עליהם ויבוא פורענות עליהם תתרגש  לאומה אומה ובין לאדם אדם בין ומלחמה
החינם שנאת זו חינם. שנאת הבריות. בין שנאה וזרעתם לעולם מריבה הבאתם ישראל על שגזרתם גזירות
בחורבן רק לא השם! את חיללתם ואתם השם! את מחלל הבריות בין שנאה הזורע כי המקדש, חרב שעליה
) הארץ!.. מחורבן נורא הרוח חורבן כי רוחו. ועל נפשו על העם. על שהבאתם בחורבן הארץ: על שהבאתם

'*.(17

ריאלית יהדות  מיתית יהדות עבר: מיתוס החייאת .3.3.2.2

זאת לעומת הריאלית היהודית ביתמקדש, כינון עלידי להגשימו ונחפזת המשיחי המיתוס את מקדשת המיתית היהדות

החיים. של זו למיתיזציה שפויה* 'אופציה מהווה

משיח בחבלי לעבר ושיבה המיתוס החייאת .3.3.2.2.1

;2001 (אזרחי בישראל השמאל דוברי של טענותיהם את מהדהדת במחזות היהדות של מיתולוגיזציה על הביקורת

היהדות. של במיתולוגיזציה הקנאים את ירושלימ ב0יבזדו0 הפרופסור מאשים לטענותיהם בדומה (1996 פייגה

יבר המחתרת חברי  הרהבית לטיהור צבאית פעולה כל מכשיר המתנחלים של המשיחי המיתוס ט!שיח בחבלי

ברכוכבא. אנשי של פועלם את ממשיכים כוכבא'

לעלייה מפתח כגורם ולמיתום לעבר הרטורית השיבה של המכריעה תפקידה את מדגישים והובםבאום שטרנהל ז.

כותב: שטרנהל הפשיזם. וביסוס

המיתוסים של כוחם את ספק של צל לכל מעל הוכיחה (1914) המלחמה כי שסברו רבים היו ואמנם [...]
אי גורמים של עוצמתם גדולה ומה להקרבה, אדם בני של נכונותם מה הוכיחה היא המונים, לגיוס כאמצעים
כל עלפני שבטיים ליכוד גורמי של לעליונותם נצחית הוכחה היתה המלחמה האנושית. בהתנהגות רציונלים

.(10 (שם מעמדי. או אידיאולוגי אחר, משותף מכנה

מהמעמדות תמיכתו עיקר את וקיבל המסורתי, לעבר רטורית בשיבה התמחה "הפשיזם כי הוא, אף אומר הובסבאום:

(הובםבאום,111) הדבר" להם ניתן רק אילו האחרונה, המאה את למחוק מאוד רוצים שהיו בחברה

באוכלוסייה מםויימות שכבות נוטות מלכתחילה כלומר, האשליה, את ממשי, הלא את מעדיף ההמון כי מציין פרויד

המיתי: את ממשי' הילא את לחפש

בלעדיהן. להסתייע ידם לאל ואין לאשליות, הם נזקקים אמת. תשוקת המונים ידעו לא מעולם
המידה באותה כמעט עליהם משפיע מציאותי והלא הממשי, מן בעיניהם ממשי הלא עדיף תמיד

(פרויד, לזה. זה בין הבדלות שום להבדיל שלא היא בהמונים מפורשת נטייה המציאותי; שמשפיע
(27

דמוגרפיים לשינויים גדולה, אזרחים לנדידת בפשיזם הגזע בסוהר מפגיעה החשש את קישר הובסבאום "
לטוהר חרדים אלו, מחזות עלפי ועכשיו או ירושלים אנשי לכך, בדומה (261 (הובסבאום, זה. טוהר שמולידים
לאמונה מובילה והנפשיים, הטריטוריאליים גבולותיה את הלאומית, ההגדרה את שמערער הזר השלטון הגזע.

היהדות. של חסויים בפן הגזע בטוהר מפגיע החשש את מעגנים המחזות הגזע. בטוהר
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המורדים את ירושלים בסיבןרופ הפרופסור מאשים ופרויד הובסבאום למחקרי דומים ובטרמינולוגיה ברוח

היהדות: של במיתולוגיזציה

את הקימותם כאשר גאלוס, קסטיוס של הגליון על המהולל הניצחון לאחר תשובה לכם נתתי כבר פרופסור:
הקנאי. גוריון בן ויוסף המתון חנן בן חנן שלכם: הממשלה ראשי שני עם האחדות ממשלת

שנתיים. כמעט חלפו מאז מנהיג:
חסרת שהמלחמה ולהכריז בפומבי, חטא על להכות לקום, היום מוכן ואתה [...] קרה? ומה פרופסור:
אתה האם שלה? וולגאריזציה היהדות של מיתולוגיזציה של תוצאה היא העם את גררתם שלתוכה הטעם
לא אם לנו שמחכה האסון מפני וחרדה שגרמתם, המיותרת המלחמה פשע על חרטה בפומבי להביא מוכן

*(116 שלי, (הדגשה לאלתר? שלום נבקש

דבריו לדוגמה, מצוטטים היהודית. המחתרת נאשמי של המשיחיים דבריהם מצוטטים משיח חב?* ההצגה של בתכנייה

המחוזי: המשפט בבית דבריו מתוך ,2 מספר נאשם עציון יהודה של

הבנין מן הבית הר של טיהור פעולת אותה מכנה שאני פעולה, להכין הברח לעצמי ראיתי שאכן מודיע הריני
הקב"ה בחירת מאז ישראל ימי דברי מהלך לכל נאמנות לאותה מגיעים אנו שוב פסגתו...וכך על הנמצא

ישראל.* גאולת של מהלכה ויושלם שיתקדם ועד באברהם

עונש ריצה אשר בני בהווה. גם ומתרחשת בעבר, התרחשה היטומאה' מן בירושלים הקדושה שחרור ט!שיח בחמי"

סימן בנצחונות ורואה הקדושה את לטהר יש כי שמואל חותנו את לשכנע מנסה מחתרתית, פעילות בשל בעברו מאסר

לגאולה:

שהמלחמה יודע מצלצל...אתה לא אתה שעשיתי...לבן מה את מצדיק את פנימה שבתוכך יודע אתה אבל
אמרת בעצמך אתה הרי שלנו. האחרות המלחמות לבין בינה הבדל אין שמואל. מצווה. מלחמת היא הזאת
ושטיהור עליונה. מצווה לקיים כדי במלכות למורד שמותר יודע אתה לגאולה. סימן הם שלט שהנצחונות

.(102) כזאת. מצווה במפורש הוא הבית הר

הבית: הר על חזקה ליהודים היתה בו המיתי לעבר בשיבה אלה במחזות מובילה מהעבר מיתוס החייאת

את סיימה הציונות דיגאולה, אתחלתא בתקופת אנחנו משיח של חמורו כולה היא "הציונות הברות בילדי אומר דוד

יהיה הבית כשהר [...] המשיח. יגיע מתי בדיוק יודע הרביה [..]" לשרל'ה: דוד אומר אחר ובמקום תפקידה.."(8).
(12) " נתן שהרביה המשימה זאת בתשובה, יחזרו כשכולם [...] בידינו

מירי רחבים. טריטוריאליים בגבולות הארץ על הזכות וחידוש התנחלות דרך מתרחשת העבר של מיתית החייאת

אינה זו שהתנחלות לה אומר אבשלום עיבל". בהר התנחלות להקים הולכים "הם אליה שיצטרף מאבשלום מבקשת

.(29) הזאת" הארץ על חוקית...זכותנו לא התיישבות כזה דבר "אין עונה: מירי חוקית,

כנגד שהתקוממו ההיסטוריים ברכוכבא אנשי של המיתי פועלם את לשחזר מנסה ברכוכבא המחתרת חברי

הבית. הר את לשחרר דבר של ובסופו עיבל, בהר להתנחל רוצה זו מחתרת הרומאים.

תפילין, מניחים אינם אמנם הארץ, את הבונים שהחלוצים אומר קוק הרב אומר:"[...] האב שמואל משיח: חבלי

הקדושה." ארצנו בניין על לבנים מניחים הם אבל

בתשובה שחזר דת המשיח. באמצעות הגאולה במיתום הנרות בילדי גם מתבטאת היהדות של מיתולוגיזציה *
כולם כאשר רק יגיע המשיח המשיח. בביאת מאמין ויהודי בחירה, לא גורל, זה יהודים. 'אנחנו לחבריו: אומר
כשכל רק ציבור, כשליח תפילה אשא אני תשובה. לעשות כול1ו, של החובה גם אבל מצוה זאת תשובה. יעשו

.(7) הנשים" גם אחרי יענו כולם אמן, אגיד כשאני ראש. כיסוי ישימו הבנים
עציון יהודה שפרסם הבית", "הר החוברת מתוך התכנית מצטטת עוד התיאטרון. ארכיון משיח, חבלי תכנייה, *
מתוך החכנייה מצטטת עוד הזה". כיום לממש אנו נתבעים אותו הקניין הוא הוא דוד 'קניין משפטו. תחילת לפני

הקרוב: בטווח  אחת בחינות: משתי אסון הרת היא והמשיחיות הגאולה רעיון "הכנסת הרכבי: יהושפט דברי
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וחלומותיו למחתרת השתייכותו בשל בכלא היה גיסו בני המקדש, בית בניית ברעיון תומך אבנר משיח בחבלי
בני המקדש? בית בניין על מדבר שהוא לך אכפת "למה אישתו: לתרצה אומר אבנר מקדש. בית בניית הם העכשוויים

היו האנשים שרוב מה את עשה "בני אומרת בני של אשתו חוה .(28) הזאת?" בארץ לחלום יכולים לא כבר אדם

לא שהוא לחשוב אפילו הדעת על מעלה לא אחד אף הנוער. רק לא זה. בגלל אותו מעריכים כולם לעשות. רוצים

בסדר.

שם...תגיד היית לא שאתה לי תגיד שלך. במילה להסתפק מוכן אני בני. אותך, להסגיר ענין לי אין שמואל:
המטענים. את שם הניח מי ידוע לא שאתה לי

מי תשאל במסגר? המטענים את הניח מי רק שואל אתה למה מדבר. אתה מה על יודע לא אני בני:
השלום מן ישראל ארץ את הושיע מי גם תשאל עליו. שהיה השיקוץ מן הבית הר את טיהר

(98) הזה המביש

"אתה גרוע יותר הסדר ישראל מדינת על ולכפות צבא לכאן לשלוח המעצמות עלולות מחר כי בני את מזהיר שמואל

לו: עונה בני האיסלאם?" במדינות עכשיו ישחטו יהודים כמה לעצמך מתאר

שהוא משום יצליח הוא קורבנות. יהיו אם גם יצליח הזה המהלך ובחורבן. בשואה אותנו להפחיד תנסה אל
הבדל אין שמואל. מצווה, מלחמת היא הזאת שהמלחמה יודע אתה [...] יתברך השם של רצונו פי על נעשה
ידוע אתה לגאולה. סימן הם שלנו שהנצחונות אמרת בעצמך אתה הרי שלנו. האחרות המלחמות לבין בינה
עשינו ומה כזאת. מצווה במפורש הוא הבית הר ושטיהור עליונה. מצווה לקיים כדי במלכות למרוד שמותר

אלה [...] כאן ולהתיישב לבוא לנו כשקראת גם מצווה? קיימנו לא הזה? הנתעב השלום הסכם בביטול
של להתעוררות שתסייע מטה, של להתעוררות לגרום כדי כאן התיישבנו במלה. מלה שאמרת הדברים

לנו קראת שאתה ומשום רצה, שהקב"ה משום אלא רצתה, שהממשלה משום ואל הגאולה. את ותביא מעלה
לי אמרת אתה הבוקר [...] יושלם. הגאולה שמהלך עד ממנו, להרפות ולא כרצונו, ולעשות אחריך לבוא
את להעביר כדי עליונים לזעזע הכל נעשה שלייאוש במפורש...שברגע דבר כל לומר צריך שלא פיך במו

.(102) [...] הגזירה רוע

לחוה מכתיב שמואל המתנחלים. ידי על התנ"ך, הכתובים, של אקטיבית והוויה חוויה דרך מתקיים המיתוס החייאת

משיח: בחגלי נאומו את בתו
אותה. ולהפיל הממשלה, נגד מחר להצביע ישראל לכנסת קוראים באן, שהתכנסו ישראל בית המוני אנו
פרק שכתוב..במדבר, מידה...כפי ישראל ארץ את ונושיע הממשלה, נגד אנו [...] תיפול, לא והיא והיה

ובעד עמנו בעד ונתחזק 'חזק גדולות באותיות ועכשיו לה. נוכל יכול כי אותה, וירשנו לי...[...] י"ג..פמוק
.(64) אלוקינו' ערי

ירושליט ב0ינ7ויו8 ריאלית יהדות .3.3.2.2.2

עולמה תפיסת את הריאלית היהדות מציגה לקטסטרופה, בדר המיתוס את שמחייה היהדות כנגד כאמור,

כמחלה, המיתוס את המחזה של תפיסתו את מסגירה ירושלים, סינדרופ הכותרת הליברליתאוניברסלית.
הדעות מגוון גם כך המחלה, את ומסמנים בקביעות עצמם על שחוזרים מחלה תסמיני של מקבץ  סינדרום

עצמם. על חוזרים הקיצוניות והפעולות המשיחיות

בלתימציאותית, מדיניות לעיצוב דוחף וכך במציאות להתחשב מהצורך הדעת את מסיח המשיחיות רעיון
הרפתקנית." לאומר,
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רק קבועים. התפקידים רבות. שנים לפני נכתב "מחזה. מציגים הם כי לסמל אומר הפרופסור ,1 בטרנספורמציה

הפרופסור אחרונה" משוגע.פעם "שתוק צועק: הסמל לדעות". לאופי, לפסיכולוגיה, חשיבות אין מתחלפים. השחקנים

אדם? בני אלפיים או אלף עוד תמיתו או הזה, האומלל את תרצחו אם הסיום את שתשנו חושבים "אתם לו: אומר

.(8) האחרונה" השורה עד הסצנריו את תשחקו אתם  תרצו לא או תרצו ואם מזמן, נקבע הסוף

הבית לחורבן שקדמה האחים מלחמת תולדות מתוארים בו אחימ מלחמת במחזה בולטת הריאלית היהדות של הצגתה

.1999 ב כאן שתתחולל בשואה וסופו היום של האחים במלחמת שראשיתו תהליך קודר, חזון הצבת תוך השני

של גילויים ולאבחן לאתר מתיימרות ומדרשיים היסטוריים מקורות מתוך במחזה המלוקטות והאפיזודות הסצנות

ועד היהדות של בתשתיתה שמונח הקנאירצחני האופי בין ישיר קו משורטט במחזה היהודית. בהיסטוריה קנאות

היהדות באצטלת ההצגה התעטפות את חושף פיינגולד1 עמי בן בחברון. גולדשטיין ברוך ופרשת רבין רצח לפרשת

מרדכי הם אמיר יגאל של ומדריכיו' ש'מוריו קהלו את לשכנע מנסה ההצגה, יוצר רונן, אין כי ומדגיש הריאלית

הוא לבורותו, זאת אזקוף הנימוס ולמען מגמתיות, מתוך או בורות "מתוך והרמב"ם: החשמונאי מתיתיהו היהודי,

(שם).9 להדגים" מבקש שהוא ליקונפקציה' אותה להתאים כדי ההיסטוריה את מסלף

היהדות של כביכול, הרצחניקנאי, האופי כלפי האישום בכתב מסתפק אינו ההצגה של הימסר כי מוצא פיינגולד

נוסף: 'רעיוני' מסר על מרמז אלא ההיסטורית,

דווקא המדבר וחכמיה', 'יבנה את לייצג האמור זכאי, בן יוחנן של בהופעתו מסתיים המחזה
ללא קוסמופוליטית יהדות מעין להיות אמורה זו הרי ליהדות מקום כיום יש אם בחינת, אנגלית,
למצוא שניסה מנדלסון משה נוסח ברלין השכלת של המסר בדיוק זהו מדינית. או לאומית זהות
'אחרת' יהדות מחפש אינו רונן [..] גרמניתהומניסטית לאזרחות יהודית זהות בין סינתזה מעין
(שם,שם) 'קנאות'. מחמת בעיניו מוקצה מלכתחילה שהיהדות, מאחר לשיטתו, 'קנאית' פחות

וטולרנטית, ליברלית קוסמופוליטית כעיר ליברלית) (ה'שמאלנית' יבנה מתוארת פיינגולד, שמתאר כפי אחד, מצד

המיתי. לעבר ושיבה העולם כלפי סגירות המוחלט, ההפך את דורשים הקיצוניים בעוד

האלימות קידוש החברתית: והאמנה ההומניזם במיתוס פגיעה .3.3.2.3

גוונים: כמה במחזות הפשיסטי הימין לאלימות ההומניזם. במיתוס כפגיעה הפשיזם חוקרי עלידי נתפסת האלימות
(האנטי הקהילה למבנה קשורה פרויד, מסביר זו אלימות הדיכוי. וזוועות המוות הערצת המלחמה, הערצת

קישר פרויד אלימות. צמיחת ומאפשרת ההמון מן לחלק אותו והופכת האדם של ייחודו את המוחקת אינדבידואלית)

המון: של התנהגותית דינמיקה לבין אלימות בין להבון בעקבות

מדרגות יורד מאורגן שבהמון האדם זו: אף זו 'ולא ההמון: בתוך היחיד של להערכתו חשובה בחינה ועוד
אומר, הווי בארבור, הוא ההמון בתוך משכיל; יחיד שהיה יתכן בודד בהיותו הציביליזציה. בסולם רבות

להיטותו וגם בזה יצור של פראיותו פרימיטיבי, מצוי של והאלימות הספונטניות בו יש יצרים. חיי חי יצור
זה וכנגד האישיים, מעצוריהם בל את מהם משירה המון יחידים של הצטוותותם [...] שלוי. וההרואיזם

20.4.1998 הצופה, פיינגולד, עמי *בו
מתיוונים נגד קנאים בחינת אחים' כ'מלזזנזת החשמונאים מלחמות אזז מציג הוא פיינגולד, כותב לדוגמה, כך a

כלל נלחמו לא ענייני, היסטורי מהיבט החשמונאים, אולם * ה'תמימים'. הקורבנות לדיו כמובן, שהם,
אין א' מקבים בסר וכר. גורגיאס ניקנור, ליזיאיס, באפולוניוס.סירון, הסוריוזםלבקית. בעריצות אלא בנזתיוונים,
של בעריצות היתה החשמונאים מלחמת נלחמו. לא והם צבא כלל היה אל למתיותים היהודים'. ל'מלווםווז זכר
'על הנימולים את תלו אנשים ביניהן. את מלו אשר ונשים תורוז שלנחו יהודי! להורג הוצא אשר אנטיוכוס,
רוצחו רוח, באותה הוא, היהודי מרדכי גם >שם) תרבות' ב'מלחסת עסקו ואל מקום, באותו כמסופר צווריהף

מוצא כשהפסוק בשונאיהם' ...והרוג נפשם על 'ועםוד אסתר... במגילת שנכתב מה סמר על רבין של הפוטנציאלי
שלו. המקראיפרשני ומהקונמקסט מהקשרו
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 ביחיד הרדומים והרם רשעות אכזריות, של האינסטינקטים כל חפשי סיפוקיצר כדי בנפשם מתעוררים
.(2426 פרויד, אצל (להבון האדם. קדמת שרידי

במיגור הדוגלת הריאלית היהדות מעקרונות התרחקות כי היהודים ב*לחמות מזהיר המתון זכאי בן יוחנן רבי

לאסון: תביא האלימות,

של ייעודו השם! את וחיללתם הסאה את גדשתם העגל! בו שנעשה היום מן לישראל נורא הזה היום [...]
אך עליהם, תבוא לא פורענות כל  ייחודם את ישראל ממלאים עוד כל [..] לעולם שלום להביא ישראל
ויבוא פורענות עליהם תתרגש  לאומה אומה ובין לאדם אדם בין ומלחמה ופילוג שנאה שיזרעו ביום
כי שלום, ורודף שלום אוהב היה לכן [...] הארץ!.. מחורבן נורא הרוח חורבן כי [...] חורבן עליהם

*(32) פורענות". עליו תבוא לא  לאומה אומה ובין לאדם אדם בין שלום המטיל

בני: אומר משיה בחבלי  המלחמה הערצת

ההתפוררות את לעצור אפשר איך תשאל [....] ומתנוון בתרדמה...הולך שוקע הזה העם איך תראה [...]
לשאלות לך יש חשיבות הרוח...איזה ושפלות החולשה מן הריקבון...להתנער את לרפא אפשר ...איך

(99) ממלחמות? מפחדים אנחנו ממתי מלחמה. תהיה נכון. האלה?

המורדים: מנהיג אומר ירושלימ בסיגדרומ
לא, בארץ? שלום לשים שבאתי אתם הסבורים תבער! שכבר חפצתי ומה הארץ, פני על לשלח באתי אש
העולם את מעלה ואני רוצים, הם מה שיודעים אנשים קומץ לי תן [...] [...] מחלוקת אלא לכן, אני אומר

.(61) למרד? העם את מעוררים איך [...] בלהבות. כולו

יכול החמאם אם [...] כוסיות שבעים איזה לך מחכות בתשובה חוזר "אתה בהלצה אומר גיוש הברות בילדי
.(19) יכול? לא הוא למה שלו, למתאבדים זה את להבטיח

היהוזימ במלחמות למוות סגידה .3.3.2.3.1

לעשות יכולה את "מה לאיווה: אומר אדם ולמוות. לאלימות בתשובה החוזרים של תשוקתם מודגשת הגרות בילדי

.(42) רב'ה" או אלוהים או אדמה בגלל להתאבד שמוכנים אנשים נגד

הדתיים: בגלל הבית הר על בקרב נהרג אבשלום כי מירי את מאשימה אבישג הקברות, בבית מתווכחות ואבישג מירי

ואת שריפה אבק חבית על גפרור זורקת את [..] שלכם ההשתלטות מפני הבית הר על להגן נשלח רק אבשלום [...]"

הם למה? הממשלה, ראש כמו ידיכם, על נרצח הוא נהרג, לא עומר בהתפוצצות? נהרג עליה ששמר שהחיל מתפלאת

עונה: אבישג אעבור" אני בסוף לעבור. לי "תני אומרת מירי השלום" על לשמור רצו רק
מיו זה? מה להרוג. ששים כר בל שאתם לכם יש מה נכון? בכוח. להשתמש תצטרכי אם גם בטוחה, אני

אהבה, זה מה לדעת יבול הוא איך להרוג, שאוהב אדם בן [...] הפשיסטים? של קולקטיבית נפשית הפרעה
שלי). הדגשה ,81) חיים. זה אהבה

הדיכוי זוועות

12 בטרנספורמציה הדיכוי, זוועות מודגשות ירושלימ במיגדרום

וחותך "(מופיע הרומאים: על הרגעי הנצחון שםביא השמחה תחושת לאחר זכאי בן יוחנן אומר אחר במקום *
במה רק [...] הממלכה. ובגינוני במינה ענייו לה אין למדינה. מעל עומדת היהדות עבחתאלילים. ההילולה) את

.(22) במלכות! עניין ולא בשלטון חפץ לה ואיו טניין, ליהדות יש  לחברו אדם שבין ובמה למקום, אדם שביו
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על פוקד והמנהיג "ארצה!" האם על מצווה המנהיג אונס". כל "הביאו כי לסמל מספר אם נאנסה, כיצד מדגימה צעירה

מציגים בה הפעילות גוברת והצעירה, האם לעבר מסתער הכלב בעוד בתינוק. יפגעו שלא מתחננת האם "בעל!". הכל

.(32) הדיכוי זוועות את הכל

והמתונים המתלבטים בלפי אלימות .3.3.2.3.2

ה'מתון': חנן אומר היהודימ במלחמת הפתיחה בתמונת כבר

על הנצחון אחרי בירושלים קמה אשר הלאומי הליכוד ממשלת בראש עמדתי הכהן. חנן בן חנן אני
להשיג מבפנים הממשלה על להשפיע ביקשתי מתון. הייתי חורון. בית במעלה גאלוס קסטיוס

(3) הקנאים. עלידי נרצחתי רומא. עם שלום

אשתו: לתרצה אומר אבנר פיצויים. ידרשו או שיעזבו מי כלפי באלימות השתתף אבנר משיח, בחבלי
למכור שרוצים אלה קרה? מה בתים. לכמה התפרצנו הכל בסך מתרגשת. כך כל את למה מבין לא אני
וזרקנו דלתות, שברנו לבתים. התפרצנו [...] נורא יותר הרבה פשע עושים פרוטות, כמה בשביל אותנו
מה וזה שעשינו. מה זה כן. שלהם. המיטות על זפת שפכנו ואפילו לרחוב. שלהם המשפחות עם אנשים

(68) זה. את לעשות הזכות לי ושהיתה שם, שהייתי שמח ואני לעשות. היה שצריך

היהוזייט מלחמות ירושלי8; בסינזתמ עצמה על החוזרת אלימות סינדרום: .3.3.2.3.3

,19 בטרנספורמציה בימינו. הישראלי הכיבוש כוחות לבין הרומי הכיבוש כוחות בין הקבלה עורך ירושלים סיגדרוס
כלחשן): המשמש הפרופסור של ובעזרתו פלורום, (בתור 15 אומר

מה לשלטון שתיתנו בתנאי דתכם תכבד רומא האימפריה. בתוך חופשית בפרובינציה חיים אתם רבותי,
.(52) להיות חייב סדר יענשו. חוק לשלטון...פורעי שמגיע

כיום. הלאומייםמשיחיים הדתיים לבין היהודים מבין המשיחייםמורדים הכוחות בין מרומזת הקבלה עורך המחזה

האב: אומר 20 בטרנספורמציה

וכל בכיין וכל לעולם. גאולה ולהביא העולם שליט לעשות עתיד עמנו מבני אחד הקודש: בכתבי מצאו נבואה
משוטטים תורה גדולי רבנים חכמים, [...] האיש? אני אני? השאלה: ובליבו מתהלך כנופיה ראש וכל שודד

.(54) נביאים. מלאה והעיר [...] לעולם גאולה יביא מי האיש? מי הפתרון: את לבקש תזזית אחוזי

רומא: נגד למרד העם את לעורר מנסה הקנאים מנהיג

לא, בארץ? שלום לשים שבאתי אתם הסבורים תבער! שכבר חפצתי ומה הארץ, פני על לשלח באתי אש
ושניים שניים, עד שלושה במחלוקת: שרויים יהיו אחד בבית חמישה מעה מחלוקת. אלא לכם, אני אומר
את מעלה ואני רוצים, הם מה שיודעים אנשים קומץ לי תן [...] האב; נגד והבן הבן נגד האב שלושה. נגד

(60) בלהבות. כולו העולם

יצטרפו שהפרתים האמינו הם הקנאית, האידיאולוגיה היתה "זאת מסביר: הפרופסור כאשר נעשית נוספת הקבלה

.61) המקורות" על מבוסם הבל עולם, מלחמת שתהיה למלחמה,

מכריז: משיח בחבלי אברום
בזינבה השיחות זה. את עשה מי ידוע לא עדיין שעה. לפני רק קרה הבית...זה הר שעל המסגדים את פוצצו

שצריך חושב אני שמחה. מרוב מדעתם יוצאים חגיגה...אנשים בחוץ ומבוטל. בטל ההסכם הופסקו.
למלחמה. להתכונן

184



המלך: אומר 28 בטרנספורמציה הפשיסטית. המלחמה תוצאות את משרטט ירושתם סיבדרומ
מהגאלים? עשירים אתם [...] הזאת? למלחמה תצאו שבו הנשק איפה הצבא, איפה מלחמה? רוצים אתם
טוב סדר לעולם? תביאו מה [...] תבל? עמי מכל ועצומים רבים מהגרמנים? גיבורים מהיוונים? חכמים
במו להמית רוצים אתם רעהו? בשר את איש שיאכלו שבטים של ובוהו תוהו או הרמאי, השלום מן יותר

עמנו בני בל על גם בי הזאת, במלחמה אסון תמיטו עליכם רק ולא [..] ילדיכם ואת נשיכם את ידיכם
(86) הקנאות באש לאבדון ללכת או שלום, לבקש אם תחליטו [...ואתם העולם ברחבי הפזורים

קורבן הם הקנאים גם כי שמראים סובול של במחזותיו ההווה של למתנחלים אז של קנאים בין מקשרות רמת רמיזות
לדיכוי נקשרים קשורים הם המתנחלים, של ההיסטורית המקבילה היותם מאידך, אך הרומאי, הכיבוש זוועות של

הפלשתינאים. הנכבשים כלפי מפעילים שהם ואלימות

אנשים מדכא. כיבוש משטר תחת נתון גם אך מורד זמנית בו הוא ירושלים, בסינדרומ המורדים, על הנמנה האב
חושש האב דבריו, על לחזור מהאב מבקש המבשר כאשר והשפלות. אונס כמו הכיבוש של הדיכוי זוועות את משחקים

חפש הדת, בענייני מתערבים לא השלטונות מפריע, באיון המצוות את לקיים חיינו, את לחיות לנו "מאפשרים ואמר:

בידור: הוא הכיבוש הכובש, עבור כי יתברר מכן לאחר מיד .(37) גמור" פולחן

בידור? בשבילך: אנחנו מה המורד:
בידור? נגד משהו לך יש סמל:

עלינו, לשלוט קל [...] חייך? בביצת המת ליבך עם נוח לשבת כדי זקוק אתה כוח לכמה [...] המורד:
סליחה אוויר, לנשום מעיזים בקושי הרגליים, על שרועדים אנשים תסתכל: אנחנו, מי ניסיונות. בנו לערוך

(37) קיימים...תצחק...תצחק. שאנחנו סליחה מבקשים, הם

שנמצא מי חווה אותה השפלה היא זר כיבוש תחת האב שחווה זו השפלה כי מרמזת ההצגה לאורך החוזרת האנלוגיה

(הערבים). כיום בישראל כיבוש תחת

האליטות וטיהור המונים של לגיוסם בטקסיות שימוש  אנטירציונלי רגש הדגשת .3.3.2.4

שסייעו שונים בטקסים יושם ברגש זה שימוש הרציונלי. פני על הרגשי ההיבט את הפשיזם הדגיש מחקרי שיח עלפי

הישנות. באליטות ולפגוע שונים אוכלוסיה רובדי לגייס

בעקבות אדורנו שחקר כפי פשיסטיים משטרים ובהתנהלות ההמון של הנפש הלך במסגרת נכבד מקום ולחוויה לטקס

בזירה סמלית בצורה אותו וקיים ההמונים, בגיוס התפאר הפשיזם כי פרויד דברי לרוח בדומה ציין אדורנו פרויד.*

על מוסליני של מחוותיו אל עיניהם ונשאו ונציה בפיאצה שהתכנסו בהמונים נירנברג, של במצעדים  הציבורית
מבנהו מוגדר ירושליט בסימרומ .(111,1999 [1994] (הובסבאום לשלטון. עלייתו לאחר אפילו המרפסת,

וגאווה: באהבה זול', בירגש לקנות אפשר העם את כי לפרופסור אומר הסמל למניפולציה. הנתון המון של הפסיכולוגי

קח אותי? משהו...הבנת לו לתת משהו, לו להבטיח צריך אתה למלחמה? העם את להוציא רוצה אתה [...]
אותי? מפסידים...הבנת רק כלום מקבלים שלא ראו [...] הצליחה? לא האחרונה המלחמה למה דוגמה:

תראה הקיבה, את לו מלאו אומרת? זאת מה גאווה. אהבה, קיבה, דברים: שלושה תזכור העם את רוצה אתה
.(62) אותי? הבנת גאווה לו תן אותו, אוהב שאתה לו

אימים סערת לחולל מילים עלולות מילים;" של המאגי לכווזן משתעבד שהוא ההמון, של דרכו כי אומר פרויד *
מלים צידו3י כנגד יצלו לא שכל 0(01 תבונה של מעמים שום להרגיעה. עשויות שהן כשם ממש ההמון, בנפש
בארשת ומקבלם ראש מרכין ההמון את אתה רואה ומיד קודש, בחרדת אותם אתה מעלה מסוימים. וניסוחים

את כאן להזכיר לנו די הטבע. מו שלמעלה ככוח או טבע. כאתני כאלה מלים צירופי רואים רבים כבוד. יראת
.(27 921ו, (פרויד, ובמילים" בשמות תולה שהוא המאגיים הכוחות את או הפרימיטיבי, האדם של השמות טאבו
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וחוויה טקס .3.3.2.4.1

בתשובה. הקנאים/חוזרים לשורות חדשים חברים בגיוס חשוב תפקיד לטקס במחזות; בולטים טקסים טיפוסי שבי

הברית. בהר שליטה של הימים אחרית חלום את לקרב שתפקידו המשיחיביצועי הטקס הוא טקס של שבי טיפוס

אמצעי הטקס משמש המחזה בסוף בתשובה. לחזרה הבשים את לסחוף הטקס מעמד את מגייסת בתשובה שחזרה שרית

הבית. להר ועלייה כיבוש שהוא האולטימטיבי האקט את לבצע ההמובים לגיוס

בקרוב חי. בשידור כאן, אותם הורידו בתשובה חוזרים מכסף, האלה העגילים "כל ברדיו דוד משדר הנרות בילדי
ברכת ישראל, בית כל ואת אותנו ויברך ישתה הגואל שממבו טהור, כסף גביע מהם שיבין לצורף אותם במסור

.(49) אמן. הזה. לזמן והגענו וקיימנו שהחיינו

הראשונה: המערכה בסוף וימגיים' סוחף טקס מנחה בתשובה שחזרה שרית

השם אתכן, אוהבת אני שלי, חסידות שלי, יקירות מבקשת. אני נפשותיכן את שלי, צדיקות שלי, בבות
ואריכות בריאות לכן יתן .הוא שלי.. מאמי שלי, נשמה שלי. כפרה שלי אלוקים אתכן. אוהב שמו יתברך

הטובים המעשים שלכן, אמנוה בזכותה שלי, צדיקות שלי, אחיות אמן. ונאמר *שראל בית ולכל ולכן ימים,
במהרה צדקנו משיח של בבואו לראות ונזכה ניוושע כולנו שלכן והמצוות שלכן החסדים גמילות שלבן,

קרב בתשובה, חוזר העם כל הרביה, של הבשורה את והפצנה לכם: שלי, נהדרות שלי, יקירות אמן. בימינו
מחבקת אני [...] התשובה היא יתברך בהשם האמנוה שלי, מלאכיות שלי, קדושות הבית. הר שחרור יום
נעשה כולנו השם, ובעזרת השם את יראים כולם יהודים, בולט אתכן, אוהבת אני אתכן, מנשקת אני אתכן,

.(51) אמן. בימינו במהרה צדקנו משיח בביאת ונחזה תשובה,

הבימוי הוראות העיר. בכיכר מתרחש הטקס הבית. להר העלייה על הנוכחים מכריזים בו בטקס מסתיים הגרות ילדי

האחרונה בפעם לשכנע מנסה דודו אותם". מדליקים לפידים, עם לבמה עולים לחרדים שהפכו המשתתפים "כל נכתב

שלום עכשיו משיח לכם, מבטיח ואני ההר אל נעלה ביחד אלינו. תצטרפו מאוחד, ישראל עם [...] ואדם" אווה את
.(94) "אמן". אחריו: עונים כולם " עכשיו עדן וגן עכשיו

המשיחי: הטקס מתקיים האחרון') ('האדם בתשובה חוזר שאדם לאחר

אמן הזה, לזמן והגענו וקיימנו שהחייינו הבית, להר עולים דוד:
[..] אמן כולם:

הציונות. הלאה החילוניות, הלאה יהושע:
הלכה מדיבת הלכה, מדינת עלי:

הבד"ץ יחי לבג"ץ, בוז פיבי:
החדשה הסנהדרין יחי העליון, המשפט בית יבוטל יהושע:

תורה רוצים חוקה, רוצים לא ליאת:
תפילה רוצים מדע, רוצים לא שרהלה:
נקדש הבית הר את ואש בדם מרים:

שירה כדי תוך משיח, משיח משיח שרים ישראל. דגל את (שורפים קדש הבית הר את ואש בדם כולם:
(97) באולם. הקהל אל ומצטרפים יורדים

ישנות באליטות ופגיעה הדמוקרטיה מוסדות על השתלטות 3.3.2.4.2

למרות הדמוקרטיה, מוסדות על ההשתלטות תהליכי מוצגים ראשית שלבים: כמה ובאלימות במוסדות לפגיעה

הציונית. המדינה של מוחלטת קריסה ההשתלטות; תוצאת מוצגת לבסוף זאת. למנוע הדמוקרטיה מגני של שאיפתם

משרד בקרוב אותם:"[..] מחם דוד טכניים, קשיים על מתלוננים הפיראטי הרדיו מפעילי השתלטות תהליכי

.(47) [...] החוק פי על ורק יקרה הכל [...] שלנו יהיה הכל צה"ל, גלי ישראל, קול שלנו, יהיה התקשורת

הקנאים. ידי על המתונים מושמדים הישנות, האליטות נפגעות היהודים מלחמות ירושלים; סינדרום במחזות
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מניחים ולא בפתח, מזויינים שומרים ומעמידים הסנהדרין של חשאית אסיפה מכבסים הקנאים בי מספר הפרופסור

לכל ישראל בין מגע כל לנתק שבאות גזירות עשר שמונה ומחוקיים מלאכותי רוב יוצרים הם "כך להכנס. למתונים

.(63)[...] נוכרים מתנות קבלת אוסרים הם נמענת לבלתי המלחמה את להפוך וכדי העמים", שאר

אפשרית בלתי כמשימה בהמשך שיתברר דבר הדמוקרטיה, כמגן עצמה רואה הברות בילדי אווה  הדמוקרטיה מגיני

[...] האלוהים או המדינה ולא במרכז "האדם החילונים: בהפגנת המגאפון לתוך קוראת אווה עיניה. לנגד שמתפרקת

(43) האנושים" החברה מתוכה שהוציאה מופלאים הכי הערכים על נלחמים אנחנו

מחפשים ויוסי אבישג אבשלום אווה אדם הארץ. לעזיבת גורמת המדינה מוסדות על השתלטות  התמוטטות תוצאה:

כנסת. בתי קמו ובמקומם נסגרו כולם אבל פאב,

דוסים". חצי יורדים, מהטיסה "חצי אומר: יוסי הארץ, את עוזבים ויוסי אבישג

הציונות: התמוטטות את חושפת האחרונה התמונה

הציוני? החלום את עכשיו להרוג הולכים אתם [...] איוה:
ומוצלחת. טובה בשעה מעצמו נפטר הוא צורך, אין יהושע:

קורה? מה רואה לא אתה להצטרף? רוצה אתה האלה לאנשים אדם, איוה:
נכשלה. פשוט היא מתה, לא הציונות טעינו, כן אדם:

אלפים שלושת היהדות, עובדה, הזמנים, כל של סלר הבמט והתנ"ך? בזבל. רייטינג גרועה, תוכנית דוד.
(94) מי? את יקבור מי נו מתה. הציונות שנה,

ההצגה: את החותם בטקס יותר מאוחר

הציונות הלאה החילוניות, הלאה יהושע:
הלכה מדינת הלכה, מדינת עלי:
הבד"ץ יחי לבג"ץ, בוז פיני:

החדשה הסנהדרין יחי העליון, המשפט בית יבוטל יהושע:
תורה רוצים חוקה, רוצים לא ליאת:
תפילה רוצים מדע, רוצים לא שרל'ה:
בקדש הבית הר את ואש בדם מרים:

(96) נקדש" הבית הר את ואש "בדם אולם

דגל את שורפים הדתיים ישראל. דגל הציונות של הבולט הסמל באמצעות רשמי אישור מקבלת הציונות התמוטטות
באולם. הקהל אל ומצטרפים יורדים שירה, כדי תוך משיח", "משיח שרים ישראל.

ישראל: מדינת של מקיומה התעלמות תוך אחרת מדינה הקמת על מכריז משיזז בחפלי אברום

האנשים את לחלק להתיישבות נקודות ולבחור כאן להשאר האנשים מן לבקש צריך כי לו עונה שמואל

לו: עונה אברום בתים". לבנות נתחיל שבועות כמה "תוך השמים כיפת תחת ימים כמה שיתארגנו לשיירות,
הצד מן שיושבים אלה ירוק. קו יש צודק אתה [...] לבו. יפריע הצבא בהקיץ. חולם אתה שמואל. [...]
שברגע שידעו אז כך, ואם מפקיריה. הם ישראל. ארץ אוהבי לא הם בהתיישבות. מאמינים לא שלו השבי

לא ישראל. מדיבת בהיה אנחנו ישראל. מדינת להיקרא הזמת את מעצמם מפקיעים הם מאתנו, נבדלים שהם
אלף לשמובים לומר צריך מה לך אגיד אבי חלוצים. של קומץ רק הקים ההיא המדיבה את גם [...] הם.
בחלק הקיים. את להציל בדי כאן, שיישארו בבון. כאן. יישארו שהם לדרוש צריך לבו. שמחכים האבשים

הצבא נהיה יתד כולנו תיל. גדרות והמקלטים...נמתח הבונקרים את התעלות...בבנה את בחפור בשק, להם
כאן...בערבים שלנו בריבונות לפקפק שיעז מי כל הגד נלחם שלנו. הקוממיות מלחמת את שיילחם

.(85) וביהודים..

לקרנפיט בעקבות הנרות ילדי האוניברסלי: ההיבט .3.3.2.5
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תהליכי לבין הדתיקיצוני הימין פעולות בין מפורשת אנלוגיה מתקיימת ירושלים ובסיגדרומ הגרות בילדי
קרגפימ. יונסקו של למחזהו בולטים אנלוגיים קשרים מקיימת הנרות ילדי עלילת פשיסיזציה,

המקבילים הדרגתיים שלבים כמה הגרות בילדי הצעירים של משיחית) ופעילות בתשובה (חזרה ההתקרנפות למסע

סממנים מתגלים אטאט להתקרנפות, התנגדות מובעת הראשון בשלב יונסקו. של במחזהו ההדרגתיים לשלבים

ועל האנושות על להגן מנסים המתנגדים ואמונה, אמת על רציונלי ויכוח מפתח התקרנפות, של נוספים חיצוניים

כמו המדינה מוסדות על ומשתלטים לרוב הופכים הקרנפים מיעוט, להיות הופכים המתנגדים הרציונלית, החשיבה

בראנגיה להתקרנפות: להצטרף המסרבים המחזות בשני האחרונים המתנגדים שני נותרים לבסוף והמשטרה. הרדיו

הנרות. בילדיי ואווה קרנפים

שמצפים בתשובה החוזרים ובין יונסקו של ממחזהו הפשיסטיים המתקרנפים בין אנלוגיה מתקיימת הנרות בילדי
ושיוכו ההתקרפות מושג שצבר במשמעות מעוגנת לקרנפים הנרות ילדי של המבנית האנלוגיה הבית. הר את לכבוש

חזק דגש שם אך ההתקרנפות, תהליך את הנרות ילדי המחזה נטל 'הקרנפי' המבנה מתוך המון. של לפשיזציה הישיר

של לדעתם, המסוכן התהליך מול לעמוד שמנסים ואדם, אווה השמאלהחילוני, ילדי מול הימתקרפנים' השוואת על גם

ושפיות. דמוקרטיה של קטן לאי שמשולה הציונות ואובדן בתשובה החזרה

הצופה של הקודם בידע נמנע הבלתי הקישור את הצופה אצל יוצר הנרות בילדי היהתקרנפות' במוטיב השימוש
מבקש, עולמו לעיצוב טרומי בחומר המשתמש תיאטרוני טקסט כי טוען (1989) שוהם חיים יונסקו. של במחזהו

דוגמה .(20) האסתטי." למפגש עמו מביא שהוא במטענים שימוש תוך הצופה תגובת את ולנתב "לנווט למעשה,

שמוצאם חומרים טרומיים, בחומרים המשתמשים התיאטרוניימ/דרמטיים הטקסטים היא אומר, הוא לכך, מובהקת
והתוויתי הרוחני מעולמו חלק המהווים "חומרים תיאטרוניים היסטוריים, ספרותיים, דתיים, ידועים, תרבות ממקורות

המשתמשות הדראמות של לתופעה מחקר שהקדיש פורמן מנפרד של ממחקרו שוהם מצטט עוד (שם). הצופה; של

מלבד החזרה. של העיקרון הוא אלה בדרמות המתגלה העיקרון כי סבור, פורמן במיתוס. שמקורו טרומי בחומר

המודל לאור המתמדת בחינתן את מאפשרות במיתוס שמקורו טרומי בחומר משתמשות אשר שיצירות העובדה,

הרי: העתיק,

התקופות, הבדלי לכל ומעבר מעל כי מניח, מודרני בקונטקסט קלאסית תבנית המציג דרמטורג
ההקשר המיתוס. תוכן של והולכת הנמשכת תקפותו מאשר הוא ולבן משתנה, אינו הבסיסי העניין
אצל מצוטט (פורמן, הואריאציות. בכל משתנה בלתי 'קבוע' איזה קיים כי בעקיפין מגלה החדש

.(22 שוהם,

את מאפשרת הצופים ושל היוצרים של התרבותית בתודעה הטרומי החומר של נוכחותו כי פורמן לדברי מוסיף שוהם

לטעון אפשר .(31 הטקםט.(שם, ידי על המועברים המסרים וקביעת הצופה תגובת לתיכנות כאמצעי בו השימוש

למפגש. הצופה עימו שמביא מטענים עלה מתבסס קרנפים, הטרומי בחומר השימוש כי שוהם בעקבות

בין שנוצר הקשר את ומחזקים מדגישים לקרנפימ, והמבניים התמטיים וקשריו הנרות ילדי של הבינטקטואליות

המתאר שחוק, ואולי רווח למושג הפך ההתקרנפות תהליך יונסקו. של במחזה ההתקרנפות תהליך לבין הימין פעולות

בילדי וגלויה סמויה בצורה 'מתהדהד' קר^ימ, המחזה  העל טקסט פשיסטיים. רעיונות אחר עיוורת הסחפות
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שני של מבניתתמטית הקבלה עלידי סמויה, ובצורה מפורשות, מילוליות אמירות בצורת הגלוי, באופן הברות.

מתחילים הם למתקרנפים, דומים תהליכים בתשובה, שחוזרים המתקרפים עוברים הנרות בילדי גם המחזות.
ובשני  וחווה אדם את ומסמל המתנגד זוג קיים הגרות בילדי גם לשאר. הנלהבת להצטרפותם עד גמורה בהכחשה

שלו. באמת בודד זוגו בן את ומותיר פורש הזוג מבני אחד המחזות

מפורשים היגדים התקרפנות: .3.3.2.5.1

טלויזיה, כמו רבים, דברים על תוותר שבוודאי שמשון, עם להתחתן ועומדת בתשובה שחזרה לליאת אומרת איוה

עונה: ליאת

ארון מנגר הזמנתי כבר בלי. ולהרגיש עם ללכת איך השיטה את המציאו הדוסים טלויזיות? להם אין [..]
לי יגיע מי שלי ובבית הגרמני. הערוץ את גם הכל, לראות אפשר גמרא, אחר צד טלויזיה, אחד צד מסתובב,

[..] בחמאה ומטגנים הבד"ץ בהכשר פילה קונים לבשל? איך
שלי) הדגשה ,78) התקרנפות לזה קוראים איוה:

יונסקו: תיאר אותו ההתקרנפות לתהליך ההצגה מבנה הקבלת על מפורשות נרמז הנרות ילדי ההצגה של בתכנייה

המדינה, דמות על בקרב לשניים. ונחצית מתפרקת כביבול, הומוגנית ישראלית קבוצה כיצד ממהיש המחזה
לאומני  הדתי הכוח התעצמות מול וערכיו חייו על נלחם לפינה, נדחק הוא וקטן. הולך החילוני הרוב

ושניים שנהרג אחד שלושה: למעט המקורית הקבוצה חברי בל את שוב פוגשים אנו המחזה מסוף ונכשל.
לבדה ניצבת מולם הבית. הר על האחרונה להסתערות ומתבוננים בתשובה חזרו כולם כאשר מהארץ, שירדו
ההרס את למנועה ומנסה וההומניזם, הדמוקרטיה החילוניות, גחלת את עדיין שנושאת האחרונה אחת, דמות

לשעבר. חבריה כל לחולל שעומדים

יוסי אומר נסגרו, הפאבים בי מגלים שהצעירים לאחר פשיסטי'. כ'דוס הפשיסטי הימין את המחזה מגדיר בתחילה

הגרות: בילדי
הזיז? זה למי שלום. רוצים לא הם כי ממשלה ראש רצחו הם בה. ימותו שהם מלחמה רוצים הם

(71) מסוכנים. הכי אלה פאשיסט, וגם דוס גם הוא הרוצח אדם:

בתשובה להתקרנפות/חזרה התנגדות ראשון: שלב .3.3.2.5.2

קרנפים עלידי יירמסו שחתולינו להרשות נוכל לא צודק! הוא "נכון, החנווני: עם הקפה בית בעל מסכים בקרנפימ

מתכחש בוטאר .(63) קרנף ראו לא הם כי ודייזי בראנגיא את לשכנע מנסה בוטאר .(54) אחר" דבר כל ידי על או

וכלל. ככלל קרנפים שאין וטוען לתופעה

בתמונה כבר בתשובה כחוזר מתגלה דוד בתשובה. לחזרה הראשון בשלב המשתתפים מתנגדים הנרות בילדי
בחזרה כמובן ומסיימים בהתנגדות מתחילים ומירי ליאת גיוש פיני, ולהטפתו. לגישתו החברים מתנגדים ואז הראשונה

בתשובה.

ליהודים. יהודים בין אחים. בין חינם שנאת על פעמים? המקדש? בית חרב מה על [..] דודו:
[...] להפך לא לשמאל, מימין באות תמיד היריות בינתיים [...] אדם:

הרוצח של האקדח את טענתם אתם בוגד, הממשלה לראש שקראו בהפגנות השתתפתם זה בגלל אדם:
בעם? פילוג אשמים? רוצים? אתם מה דודו:
אמריקה לי תנו אמריקה, רוצה אני ג'וש:

[...] להתאחד חייבים אנחנו גוי? אתה דודו.
תתחפף תתחפף, יאלה, עלי:

גיוינט(6) וואחד עכשיו לי בא איך וולה, גיוש:
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התקרנפות של חיצוניים סממנים .3.3.2.5.3

שונים. חיצוניים סימנים באמצעות ההתקרנפות מסומנת בקרגפימ
(89) מתחלף. עורו מחרחר. והוא צרוד נעשה קולו במצח, בליטה לו צומחת כי לפתע מגלה גיאן

ברב. ואמונה דתיות ותלבושות התפילה התגברות באמצעות בתשובה) (חזרה  ההתקרנפות מסומנת הנרות בילדי
להתפלל: מציע בחבורה הראשון הדתי דוד

צפוי, פחות הכי במקום ודווקא התשובה את מצאתי האמת, אל הגעתי גדול, אושר גדולה, חוויה [...]
רק יגיע המשיח המשיח. בביאת מאמין ויהודי בחירה, לא גורל, זה יהודים. [...]אנחנו באמונה. ביהדות.
כשליח תפילה אשא אני תשובה, לעשות כולנו, של החובה גם אבל מצווה זאת תשובה. יעשו כולם כאשר

(7) הנשים גם אחרי יענו כולם אמן, אגיד כשאני ראש. כיסוי שימו הבנים שכל רק ציבור,

הסימנים כמו ממש ויתפללו דתיים לבוש פרטי הצעירים חברות עצמם על יעטו המחזה, לאורך ובהדרגה לאט

יונסקו. אצל היקרנפייםי

אמונה על רציונלי ויכוח .3.3.2.5.4

החשיבה את מחייבים דגרוו* בילדי השמאלניים הצעירים האמת. גבולות אודות הוא המחזות בשני הפילוסופי הויכוח

פסיכולוגי בהסבר אלה צעירים נוקטים עמדתם את לחזק כדי ובעלטבעי. הדתית באמונה העיסוק עלפני הרציונלית

היריב. הצד של 'מסיונריותדמגוגיותי שכנוע לשיטות מאשימה אצבע מפנים או ניסיות תופעות של

המשכנע. והצד המשוכנע הצד הצדדים. שני בין הלוגימדעי הויכוח הוא להתקרנפות נוסף מאפיין

הרוע האמת, גבולות את לדעת ניתן האם מוסרית: הפילוסופית הסוגייה סביב נסב בקרבסימ, הפילוסופי הויכוח

עם שלו בויכוח יום, דויד של הסובייקטיביזם בנוסח ספקנות האינטלקטואל דודאר נוקט בקרנפימ והנורמליות.

המהיר:1 ההתקרנפות מתהליך ביותר המודאג בראנגיא

הרע, [...] בכלל להתערב מוסרית זכות לך יש אם תוהה אני הכול, וככלות בעצמם! להגיב לשלטונות תן
.(116) העדפות מאתנו אחד לכל יש כמובן, הטוב? ואיפה הרע איפה לדעת הנוכל [...] רע? איזה

אחר: במקום או

אתה התוכל אנורמליות? לבין נורמליות בין הגבול איפה לדעת אפשר כלום מופלג. עצמי ביטחון מפגין אתה

את פתר טרם איש רפואית, מבחינה הן פילוסופית מבחינה הן ? נורמליות הללו, המושגים את להגדיר

(121) בסוגייה. שתתעדכן הדין מן הבעיה.

את לוגית לאשר האפשרות אודות רציונליסטיתלוגית ברטוריקה לוויכוח שונים צדדים נוקטים ד1רות בילדי גם

היש.

ד"בררת: בילדי גם מופיעים אלה לוגיים מחשבה משחקי

המוסר מש9מי שהרי במוסר, כללית הסכמה להשיג ניתן לא יום, דודי של במשנתו הסובייקטיביסגוי חיסוד 1

צדדים שני בין מוסרי שויכוח אלא בלבד, זו לא שונים. רגשות לחיות יכולים ולאלה בניהאדם ברגשות מקורם
מכיון העובדתיות. השאלות כל על מלאה הסכמה לכלל הגיעו הצדדים ששני לאחר גם להימשך יכול

שיטת אפוא, אין. הפלוגתא. את ליישב ניתן לא רגשותיהם, ידי על מוכתבות הצדדים שני של שעמדותיהם
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בתשובה מלחזור מתעכב שהעם בגלל זה דרכים, תאונות מחלות, מלחמות, עלינו, שבאות הצרות כל דוד:
מלאה.

מפגר איזה גוש:
תוכיח אדם:

מפגר שהוא הוכחה עוד צריך אתה אמר שהוא מה אחרי גיוש:
לא או נבונה מסוימת טענה אם לברר רוצים מדעי ניסוי בכל שכל, לך יש בעתודה, אתה אדם, דוד:

שלך הטענה מה אדם:
המשיח יגיע הבית, הר את ונשחרר תשובה עשו כולם אם דוד:

תשובה יעשה העם שכל צריך טוען, שאתה מה את להוכיח כדי אדם:

.(18) להוכיח שרציתי מה דוד:

שלי "אמא לה: מעירה הגר רוצה", שאת מה להשיג והכוח הביטחון כל את לך יתן "השם הגר את מברכת שרלה

מסכמת: והגר בעליונים" מאשר בתחתונים יותר מאמינה "הגר מוסיפה: אבישג חיה", היא גייפה באיזה תראי מאמינה,

(14) שיש" במה רק מאמינה "אני

מה רואה לא "אני אומרת: הגר בדרך", לך שתעזור מתנה לך לתת רוצה "אני תהילים: ספרי לבנות מחלקת שרלה

הקו את להציג ממשיכה הגר להאמין..להאמין...להאמין רק לראות, צריכה לא את מתעקשת: שרליה כאן", כתוב

(16) רואה". לא שאני למה מאמינה לא "אני בתשובה: החוזרים של הניסיתדתית הראייה את השולל שלה התקיף

בתשובה, המחזירים של הטיעונים מערך את לסתור מנסה ובכך דתית ניסית תופעה לכל פסיכולוגי הסבר מעניקה אווה

הקרנפים:

לכולם לחלק תהילים ספרי לך נתן דוד אווה:
עליהם ברך הרב'ה שרל'ה:

בחינה באף נכשלתי לא אצלי שהתהילים מאז מאמינה, לא אני וולה, מירי:
עצמה את שמגשימה משאלה כולה אווה:

אמונה גם יש פסיכולוגיה, הכל אצלך אווה שרליה:
כמו טוב תהילים זה בשביל נפלא. [...] עצמי שכנוע [...] אוטוסוגסטיה כולה שניהם, ההבדל? מה אווה:

[...] הקוראן או החדשה הברית
להאמין זה שהעיקר מודה את גם אז שרליה:
.(22) לעשות זה העיקר שרית, לא אווה:

לשכנוע הפחדה של דמגוגיות בשיטות שמתמש מסיונר בין הקבלה משרטטת רותי

[...] אותך שכנע שהוא בטוחה הייתי כבר יצאת, סוף סוף רותי:
במיץ שטויות הכל רותי:

טועה? שהוא לי להבטיח יכולה את לא? ואם פיני:
אלוהים לא אני שלא, בטח רותי:

אלוהים יש אז מירי:
ביטוי סתם רותי:

עונש ויש שבר יש הסביר הרב סתם, אין פיני:
לראות שהתחיל העוור מדהימות, שלו וההוכחות מרים:

אותו? ראית את רותי:
ללכת שהתחילה והמשותקת פיני:

הוכחות לא זה מעשיות רותי:
שישקר מזה לו יצא מה רותי, בחייך פיני:

שמאמן פתי הוא רותי:
מםיונר לא הוא רביהודי, הוא מרים.

האוניברסיטה ס3רים להוצאת חברה אור, יוסף תרגם: הנזוסר, עקרוני בדבר מחקר מויד,יום. במוסר. הכרעה
(.219237 תרצ"ד. העברית,
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הזה הרב של וההפחדה ההסתה והדמגוגיה, [...] משהו שחקן כזה הרב שיטות. באותן משתמש הוא רותי:
) שבה? אלפים חמשת לפני אלוהים ידי על נברא שהעולם להודות מכן ולא בראש שכל לו שיש מי כל בגד

(37

אבושות/דמוקרטיה על הגנה .3.3.2.5.5

כמגן עצמו מגדיר בראנגיא ההומניסטיתדמוקרטית. האנושות כמגבי ההתקרנפות מתנגדי עצמם מציירים המחזות בשני
הקרפנים: באמצעות וחוקיו הטבע פלישת מפני וההומניסטית המשכילה האנושות

הללו. הבהמות של זה את לדעתי, תואם, שאינו לשלנו מוסר לנו זאת, בכל בראנגיא:
מעל להתעלות צריך למוסר! לו צורה מהמוסר, לי נמאס מוסר, של יופי המוסר! לאן:

במקומו? מציע היית מה בראנגיא:
הטבע! את משחק) (אותו לאן:

הטבע? את בראנגיא:
הטבע. את נוגד המסור לטבע. משלו, לו חוקים לאן:

הלונגל! בחוקי המוסר חוקי את להחליף רוצה אתה נכונה הבינותי אם בראנגיא:
] הראשונית לשלימות לחזור צריך חיינו: תשתית את מחדש לכונן צריך [...] כן בו. לחיות אובל אני לאן:

[...
שאין ערכים, מערכת חים. בעלי לאותם החסרה פילוסופיה לנו שיש לך נהיר הרי אתך, מה חשוב, בראנגיא:

אותה! כוננו אבוש תרבות של דורות אלפי תחליף. להם
(98) [...] לכולנו. ויוטב הכול את נהרוס לאן:

והציונות: הדמוקרטיה על בהגנה אדם של ושליחותו שליחותה את תופסת אווה

אצלנו שלהם המיסיונרית הפעילות את לקיים להם לתת שנפסיק הזמן (במאגפון) הגיע אז אווה:
דעתך את להשמיע שתוכלי כדי אלחם אני אבל לך מתנגד אני יוסי:

לדמוקרטיה, (במגפון) [..] אצלם? להפגין ללכת מותר לנו אדט? זכויות למען לוחם לי נהיית יוסי אווה:
(39) אותה. להרוס כדי בה שמשתמשים באלה להלחם להתגונן חייבת היא מותר,

אחר: במקום או

איתה... יחד נולדו המדינה כמו [...] לבד אותם משאיר לא ואבי שלי ההורים את אוהב אני [..] אדם:
את ניצחו הם בגילנו גדולים, איזה שלנו, וההורים בשבילם. הקימו שלנו והסבתות שהסבים מדינה מדהים,

[....] ימים בשישה הערבי העולם כל
89) אימפריה השלמה, ישראל ארץ הזיות, להזות התחלנו הזה, העם את סימם ושבע בשישים הנצחון איוה:

■(

לרוב דתיים/קרנפים הפיכת שלבי .3.3.2.5.6

גם השני בשלב חדשים, קרנפים אטאט מתגלים ההצגה לאורך ההתקרנפות; תהליכי את מאפיינים שלבים שני

בקרבפים, בראים אנשים עוד כי ידיעה מגיעה בקרבפיס תמונה בבל הקרנפים. למראה להתרגל מתחילים המתנגדים

מדירתו שנמלט בראנג'א לקרנפים. הקהילה ראשי הצטרפות על הידיעות ומתרבות הקרנפים, שעטות מתעצמות בחוץ

כי לשמוע חרד בראנגיא אחרות, למדינות מהתפשטות חושש דודאר (103) רבים. קרנפים עוד מגלה חברו, לאן של

המתקרנפים: בין מי

הנכבדים. כל את אזכיר ולא אשתו. וגם לקרנף, הפך דודי בן ומתפשט. ההולך מתרבה מיעוט :זהו דייזי
מרץ... החשמן

[...] אחרות למדינות יתפשט שזה תראו עוד דודאר:
סנטסימון הדוכס .ואריסטוקרטים: ... דייזי:

שלנו! הקלאםיקונים השמיטה) ידיו (מרים בראנגיא:
העיר. מאזרחי רבע אולי אחרים. רבים ואחרים. דייזי:

(130) שנוצף. לפני משהו לעשות צריך הזאת. העובדה את לנצל צריך רוב. עדיין אנחנו בראנגיא:

192



אתה לזה, "מתרגלים לבראנגיא: אומרת דייזי להתקרנפות. התרגלות שלבי מגדירים ההתקרנפות דחיית שלבי לאחר

את לאחוז ושבים הצידה סרים האנשים בחוצות. המתרוצצים הקרנפים עדרי למראה עוד משתומם אינו איש יודע.

היה."(שם) כלא והיה לעיסוקיהם פונים הלאה, דרכם

.(134) ולרע לטוב ועמיתיי, מנהליי בעקבות ללכת חובתי כליות! מוסר לי "יש לקרפנים מצטרף דודאר

שונים, וגופים מוסדות חוזרים במקביל בתשובה, חוזרים שונים אנשים ראשית דומה. דינמיקה מתקיימת הגרות בילידי

(41) "[...] הדרוזים גרם דוסים,  הגבול משמר " מוסיף: יוסי דוסים" השוטרים "כל אומר אדם

זאת. רדיו לתחנת התורמים הם מי לגלות מנסה הוא כאשר המחתרת של הרדיו בתחנה נתפס עלי

שהמשטרה חושב אתה "ומה כבטחון: לו עונה ג'וש למשטרה" ידווחו הם בחוץ, לי ..מחכים חטיפה "זאת אומר: עלי
(84) עכשיו." שלנו המשטרה שכל יודע אתה חי? אתה אפוא תעשה?

הדתיים. והשתלטות למיעוט החילונים הפיכת תהליך על שמקלה עזיבה הארץ, את הישראלים עזיבת הוא הבא השלב

דוסים". חצי יורדים, מהטיסה "חצי יוסי: מציין עשרים בתמונה

לבתים: ברבוכבא אירגון אנשי של אלימה בחדירה מלווה הדתיים והשתלטות התפשטות תהליך

נחטוף. אנחנו שגם לפני נסתלק בואו לאללה. ממוכנים האלה בוכבא הבר אבישג:
.(42) מאיתנו. יפחדו שהם הזמן הגיע (מאגאפון) זזים לא לשם, יגיעו הם הביתה לאן? אווה:

וליאת אבישג דודאר. בהדרגה: הנכנעים .3.3.2.5.7

המתפשטת: ההתקרנפות בעניין בראנגיא את מרגיע דודאר

(109) מחלה שואת גם ייתכן התקרנפות? מקרי מספר בגלל לדאוג לך למה אז עצמנו. להיות נוסיף שכולנו ברור הרי

יכולנו לא אז בי סביבנו, הנעשה כל ללב לקחנו לו נשפט. להיות רוצה אינך אם הזולת את תשפוט "אל אחר במקום או

אם לו אומרת דייזי .(132) בה" להתנסות שכדאי חוויה זו אין אם תוהה "אני להרהר: מתחיל דודאר .(114) לחיות".

להם: אומר דודאר אותך", נכריח לא מחיר, בכל ללכת רוצה אתה

בעקבות ללכת חובתי כליות! מוסר לי יש [...] שיוכיח. הוא הניסיון יודע, איני מחייב. לא גם אך זאת, שולל אינני

.(134) ולרע" לטוב ועמיתיי, מנהלי

זקנה. נפש יש "ולי אומרת: אבישג ליוסי. אהבתה את לממש כדי מצטרפת ליאת להלחם, בכוחה אין כי נכנעת אבישג

לטובתך."( אותה ולנצל אותה להכיר טוב הכי מסקנה, לאותה תגיעי בסוף אותה לשנות יכולה את במציאות? להלחם
(44

כולם בטהרן אייטולות, שלטון בטהרן, כמו להיות הולך פה נשבר. להתכופף יודע שלא מי "להתכופף. נכנעת: ליאת

.(78)" אליהם תצטרף בהם, להלחם יכול לא אתה אם פאנטים?

אחר: במקום אומרת ליאת

שאני המחיר ...ואם שלהן? או שלי הוא? מי של אני? ואיפוא בו מאוהבות שהיו הבנות כל איפה [...]
אני [...][...] עלי. קטן בתשובה, כאילו לחזור זה לתמיד, שלי יהיה ושהוא אותו להשיג כדי לשלם צריכה

חכמה יותר שהאשה אמרת תמיד משהו, ועוד כן מאושרת. כך כל ואני שרציתי מי את השגתי הרווחתי,
בין השינה, בחדר ובנינו, הקובעת, אני הבית בתוך רוצה, שהוא מה בחוץ לעשות יכול שמשון מהגבר,

דבר שום שבעצם ככה כן, לפני וציצית כיפה או גיינם לבש הוא אפ שמשון, אותו יהיה שמשמון הסדינים
.(79) השתנה לא חשוב
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הדמוקרטית המדינה מוסדות על כחוק השתלטות .3.3.2.5.8

הרדיו דרך שמועבר השיח את מדגישה זו השתלטות התקשורת. אמצעי על המתקרנפים משתלטים המחזות, בשני

הרדיו וניסים, דת דברי משדר הדתיים שלטון תחת הרדיו מערבי. הרציונלי לשיח כניגוד משמעות, חסר כמלל

פשר. חסרי חירחורים משדר הקרנפים בשליטת

באפרכסת, נשמעים נחר קולות כתשובה "הלו?", ואומר השפורפרת את מרים הוא טלפון, צילצלו שומע בראנגיא

על האפרכסת את מניחה דייזי הקשיבי!". נחר? קולות שומעת? "את דייזי של ליבה תשומת את מסב המום בראנגיא

השפורפרת.(142). את בחופזה ומניחה נרתעת היא אוזנה.

אנחנו איפה לדעת עלינו "כן, אומרת דייזי החדשות" את ונדע הרדיו את "נפעיל הרדיו מקלט אל נחפז בראנג'א

"אני נסערת: דייזי .(143) משתתק. המקלט בחופזה. אותו מכבה בראנגיא המקלט. מן בוקעים נחר קולות עומדים!"

ממש עצמם את לוקחים הם מהתלה. עוד זו אין [...] השידור רשות מתקני את כבשו הם [...] זה! את מקבלת לא
.(144) שלהם למחנה עברו השלטונות אותם. רק רואים, אותם רק בראנגיא: ברצינות.!".

לכם יש זה, מה " שואל: אבשלום התקשורת. אמצעי כל על השתלטות כאמור, היא הדתית, ההשתלטות מסממני אחד

הכל שמים, יראי אנשים אנחנו סודית? תכנית " לו עונה דוד התקשורת" אמצעי כל את לגייר סודית תוכנית איזה

(47) לו." שמגיע מה את יקבל אחד החוק...כל פי על ורק יקרה
הגואל": "קול ברדיו משדר דודו

התחנה המדליקה, התחנה הגואל". "קול הרדיו לתחנת מאזינים אתם יקרים, יהודים איתכם אנחנו ושוב
הולך ציבור של המתרחב למעגל והצטרפו בואו לכם, שקוראת התחנה בנשמותיכם, האור את שמבעירה

הורידו בתשובה חוזרים מכסף, האלה העגילים [...]כל הריקנית החילונית ההוויה בהבלה נפשו שקצה וגדל
ויברך ישתה הגואל שממנו טהור, כסף גביע מהם שיכין לצורף אותם נמסור בקרוב חי. בשידור כאן, אותם

.(49) [..] ישראל בית בל ואת אותנו

לאדם: אומר יהושע המדינה. ברשות בכירות העמדות את גם כוללת ההשתלטות
חנינה כוכבא] בר [למחתרת יתן שלנו..הוא יהיה הבא הממשלה הבנת...ראש לו עוד

הנשיא רק נותן חנינה אדם:
שלנו.(49) כבר הוא המשטרה שר משלנו, הבא הנשיא יהיה חושב אתה ומי יהושע:

המשפחה. ענייני את ומנהלים הקובעים המוסדות על היא נוספת השתלטות

הוזהרה רות רפורמית. גיורת ואימם להנשא עומדת אחותה  להפגנה הגיעה לא מדוע ומסבירה להתכנסות מגיעה רות

רות מיד. המשפחה בני כל יגוירו שוחד תמורת  תציית אם רבו, שנים אחותה של גיורה יארך להפגנה תצטרף אם כי

שאתה עליך, אהוב הכי לך, חשוב הבי אליך, קרוב הכי האדם שהיא לאחותך, אומר היית עושה. היית "מה אומרת

של האושר שאם לי ותגידו בעיניים לי תסתכלו דורשים? שהם מה לעשות מסרב אתה בי החיים את לה תהרוס
.(46) הדבר?" אותו את עושים הייתם לא כזה, בקורבן תלוי היה אחותכם

לאדם: אומר יהושע  בתשובה חזרו ויהושע ושרית שמירי לאחר הממשלה. ראשות על היא האחרונה השתלטות

הממשלה הבנת...ראש לא עוד [...] שלנו הוא הזה. העם על המלחמה את הפסדתם להבין, תתחיל [...]
משלנו, הבא, הנשיא יהיה חושב אתה ומי [...] חנינה כוכבא] בר [למחתרת להם יתן שלנו...הוא יהיה הבא
יהיה לחוק, מחוץ לעשות רצו והחברים שפיני מה הרמטכ"ל...ואז הבא היעד שלנו, כבר הוא המשטרה שר

.(54) המשיח בידינו...ביאת יהיה הבית הר החוק, מסגרת
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אדםאווה דייזיבראנגיא. והאחרונים: הראשונים האנשים .3.3.2.5.9

האותנטיים הראשונים, כאנשים תפקידם את ומאשרים התנכיות לדמויות אותם קושרים ואדם אווה של המפורש שמם

זו תמונה ים. בבגדי נשארים מתפשטים, ואווה אדם לילה. הים, חוף 21 תמונה (הדתיים). הזיוף בפני שעומדים

כלשהם.י דתות התקיימו בטרם עוד הראשונים, ואישה כגבר לתפקידם ולטבעי, לראשוני אותם מחזירה

האחרון החופשי המפלט אווה:
פרטי חוף לבד, אנחנו אדם:

(.87) האחרונה) החופשית "החתונה סקופ ..נהיה אם שנתחתן, חשבתי [..] בלילה ועוד אווה

צאצאים ללדת יוכלו כי תקווה בבראנגיא נוטעים כולם, התקרנפות לאחר שנותרים האחרונים האנשים ודייזי, בראנגיא

התנכיים: וחווה לאדם מפורשת התייחסות תוך האנושות בהכחדת הם אף שילחמו

אבל זמן, יקח זה ילדים. יוולדו להם וגם ילדים, נוליד מה. דבר לעשות בכוחנו יש דייזי. הקשיבי בראנג'א:
מעולם דברים היו כבר [...] חדשים חיים באנושות להפיח נוכל שנינו
(147) [...] לב אומץ להם וחווה...היה אדם העידנים. עידן לפני דייזי:

ואדםמתקרנפים דייזי .3.3.2.5.10

בצידקתם מטילים שהם בספק כרוך מעברים השני. לצד ועוברים בחולשה נוטשים הנרורנ בילדי ואדם בקרנפיס דייזי
הרוב: של 'האמת1 של מחודשת ובחינה

העולם? את להציל רוצה את ואיך [...] בראנגיא:
אנחנו אולי להצלה. הזקוקים אלה אנחנו אולי הכול, ככלות אחרי [...] אותו? להציל מדוע דייזי:

לגמרי הם משוגעים. נראים לא הם בעורם. בנוח מרגישים הם עליזים. נראים הם [...] האנורמליים
סיבות להם היו טבעיים.

צודק שאני יודעת את הרי [....] לך. מבטיח אני דייזי, הצודקים, אנחנו בראנגיא:
(147) אני. ולא אתה לא הצודק, הוא העולם מוחלט. צדק אין דייזי:

האהבה, מכנה שאתה במה מתביישת קצת "אני אנושיים: ברגשות ספק מטילה שהיא עד מתעצמים דייזי של פיקפוקיה

האדיר המרץ עם השתלהבות, אותה עם להשוות אפשר איך האישה. ושל הגבר של חושלה אותה חולני, רגש אותו

(148) אותנו." הסובבים יצורים אותם מכל הנודף והמיוחד

.(150) לקרנפים מצטרפת דייזי

העיר: בכיכר שמתרחשת 22 בתמונה במערכה לבדה אווה את ומותיר לדתיים הוא שמצטרף וסופו ספקות מגלה אדם

בא.. לא אחד אף ריק, אווה:
פה הם אדם:

ישראל) דגל (מוציאה שלך הפחד זה אווה:
עושה את מה אדם

הפחד. על להתגבר זה לחיות [...] שנה כל עושים שאנחנו מה אווה:
לבד אנחנו למה אז [...] הדגל) את (תולה המיעוט נשארנו הרוב, הם אדם:

השניה את אחד לנו יש אווה:
העולם? את נשנה ואני את אדם:

האמנת פעם אווה:
(91) השתנו הזמנים אדם:

הבית: הר על לעלות רוצים הבמה, על עולים לדתיים שהפכו המשתתפים כל העיר, כיכר שוב
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לא והוא המצפן זה לאוטופיה, לשלמות, האדם שאיפת סמל זה המשיח משיח, אין מטורפים, אתם אווה:
[..] הבית הר לכיבוש מבוית

הסבל.(93) את חיסלו לא הם הכזיבו. והשכל המדע צודקים, הם אדם:

"בן לה: עונה אדם קורה?", מה רואה לא אתה להצטרף? רוצה אתה האלה בפליאה:"לאנשים אדם את שואלת אווה

"אנחנו לה עונה אדם החופש, על נלחמים הם כי לו מזכירה אווה "[..] נכשלה פשוט היה מתה, לא הציונות טעינו,

אלוקים? יש ואם טועים? אנחנו אולי למה? מאוימים, מותקפים, מצורעים, כמו מנודים לבד, אנחנו [...] חופשיים?
(95) לראשו)" כיפה (שם בדברו נעשה הכל באמת ואם

ספק: להטיל לא אחת פעם ואיוה מאדם מבקש דודו

להפסיד? לכם יש מה בבקשה הגאולה. את העם לכל מעכב לנו, מעכב תשובה עושה שלא מי [...] דודו:
אדם? בבקשה חברים. היינו שעוד הימים לזכר רק

אדם איוה:
מותקפים, מצורעים, כמו מנודים לבד, אנחנו [...] עדן? לגן לחזור רוצה לא את לא? ננסה...למה אדם:
] לראשו) כיסוי (שם בדברו נעשה הכל באמת ואם אלוהים? יש ואם טועים? אנחנו אולי למה? מאויימים,

איתי. לבוא אותך ישכנע מה לי תגידי רק רוצה, שאת מה כל אעשה אני בי, פוגעת את [...
(95) חזק יותר שאתה האמנתי איוה:

האחרונים הישפויים' האנשים אווה:  בראנגיה .3.3.2.5.11

סיום: מונולוג לבדו, נותר בראנגיה

מול לעצמו ומדבר באוניו גפן צמר שם (הוא אוזניי לתוך גפן צמר אתחוב אותם. לשמוע רוצה אינני [..]
כולם! מפני עצמי על אגן אדרבא! בעצם, [...] אותם לשכנע כן, אותם, לשכנע אלא ברירה, אין המראה)
הקרנפים, ראשי תקועים בו שברקע, לקיר מופנים כשפניו מסתובב (הוא שלי הרובה איפה הרובה, איפה

(151) אכנע לא תום! עד אדם ואשאר האחרון האדם אני עצמי! על אגן כולם מפני צועק). בעודו

הגרות: בילדי
יודעים הם [...] להם. ויש שלהם הטובים מהדברים כמה לאמץ אפילו אולי אליהם, להתקרב חייבים אדם:

מפונקים. לא הם בו, מאמינים שהם מה למען להתגייס
(במגפון) לא? לנו, ויש שלנו טובים דברים כמה יאמצו שהם בתנאי לקראתם. איתך ללכת מוכנה אני אווה:
האנושית.(44) החברה מתוכה שהוציאה מופלאים הכי הערכים על נלחמים אנחנו המדינה, ולא במרכז האדם

לקהל: פונה הבמה. על לבדה נשארת איוה
לא זה זוכרים? לא אתם [..] שותקים אתם למה לנו? שצפוי מה זה לכם? קורה מה הסוף? זה כאן? קורה מה
למה [..] שותקים אתם למה הסוף? זה [..] לשלום שרנו יחד, חלמנו ביחד, נרות הדלקנו מזמן, כך כל היה

(96) מחכים? אתם
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לימיו והתגייסות! ייחוד ח0ר מזרחי המון .3.3.3

שינוח' המון וזהות, ייחוד חסר כהמון השבעים שנות לאחר המזרחים מובנים דרכם האופנים את אראה זה בפרק

נגלה רובד רבדים: שני דרך נעשית בהצגות זו הבנייה 'פשיסטית'. האבטיליברלית ולתעמולתו הימין לשורות לגייסו

את 'להסביר' המנסים שיחים בפרט, השמאל ושיח בכלל, הפשיזם מחקרי שיח את מהדהדים אלה רבדים נסתר. ורובד

לשורותיו. המזרחים והתגייסות בישראל הימין התעצמות

שבבת הימני'. 'הפשיזם לשורות גיוסי 'שדה שמהווה מצוקה' 'שכבת אוכלוסיית את משרטט ההצגות של הנגלה הרובד

(בשים מוכות נשים המלך), קריזה; בובה; (מיתהומ; בערות (0נגיר), סמים כמו בעיות מגוון דרך מוצגת זו מצוקה
הממסד מסייע בסבגיר לדוגמה כך הלאומי. הממסד את ומזכה כאשמה המצוקה שכבת את מבנה הנגלה הרובד מוכות).

מונעים המוניציפלי, והשלטון צדוק הסמים סוחר ה'מושחתים', זאת לעומת אך גמילה מרכזי ובונה לנגמלים הלאומי

את שמפריכה זו תבנית הממורמר. ההמון שכבת את המנציח קסמים מעגל יוצרת זו שחיתות השכונה. בעיות פתרון את

המדבר הפשיזם מחקרי השיח את המהדהדת הבנייה בתיאטרון, היממורמר' ההמון את מבנה הממסד את ומזכה המחאה

הצדקה. כל חסרת הינה זו התמרמרות כי הקביעה את מבססת המזרחים של אשמתם הצגת  הממורמרים' 'גיוס על

חברתיות בעיות הצגת  החברתי הערוץ (1) ערוצים: כמה דרך מתבססים ואשמתה המצוקה שכבת אוכלוסיית

שונות

ושכבות המזרחים אשמת הבניית (3) אלה; בעיות להצגת נטורליסטיות בטכניקות שימוש  האסתטי הערוץ (2)

המצוקה, שכבת של כושל משפחתי מבנה מוצגים: מאידך וזכאי, כמסייע הלאומי הממסד מוצג מחד  המצוקה

חברתית. מחאה המוחות הדמויות של השליליים ומאפייניהם הדמויות של השטחית תודעתם

שטחית תודעה כבעלת המצוקה שכבת משורטטת זה ברובד ממורמרת'. מצוקה 'שכבת הגדרת מסתעפת הנסתר ברובד

איפיון: קטגוריות משתי מורכב הרובד הפשיזם. לשורות הנוחים' 'המגוייםים של הברורים מאפייניהם ונרמזים

בתמונות ומציג אינדבידואלית זהות המטשטש הבימתי העיצוב באופן אופנים: בשני מובנת בהצגות המזרחים המוניות

הענקת לדגומה, כמו שונים היפוכים באמצעות הדמויות של מאפיינים טשטוש הוא השני האופן אנשים. המוני רבות

זהויות. המטשטש מיני תחלוף התבהמותן, מסויימות, לדמויות ילדותיים מאפיינים

כאשר: פרויד, שטוען כפי נוצר, הייחוד חוסר

ביחיד צף ייחודם. נעלם וכך ליחידים, המיוחדות האינדבידואליות התכונות מיטשטשות המון,{...] בתוך
של הממוצע האופי מתגלה זו בדרך [...] בהומוגני משתקע ההטרוגני לגזע; המשותף הלאמודע ועולה

.(22,1988 [1940] (פרויד בהמון. יחידים

גיאוגרפית.(גןע^ סגירות שרטוט דרך נעשית במחזות זו הגדרה יחוד. חסר המון הגדרת  אנטיאינדבידאוליזם .1

בובה) תהומ; מי לדומ;
חוזרים מילוליים ביטויים  התבהמות ההחפצה מוטיב (ב) בובה); תהומ; (מי ילדותיות. של מאפיינים (א)

חייתיות.(בובה; על המרמזות גופניות ומחוות מילוליים ביטויים (ג) החייתית; החיים סביבת את המגדירים

(ד) הדדית; הבטה  מציצנית החפצה תהו0) מי מוכות; (גשיט מיני תחלוף החפצה: תהום) מי סבג'ר;

(קריזה). המון של בימתית הבנייה
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במיתהומ. בולטת כזו קבוצתית היררכיה (א)  זרים ושנאת מנהיג פולחו מבנה קבוצתית היררכיה (2)

האליטות על ואיום זרים שנאת (ב) היררכיה; מתקיימת ביצה שפת על החיה הקטנה הפשע חבורת בתוך

*.ffyian (קריזה;

במרכזים החיה השלטת האליטה וכלפי הביצה את המקיפות העשירות השכונות כלפי מופנית הזרים שנאת

המזרחים מאיימים בקריזה מיתהומ); קבוצתית.(סבגיר; תוך היררכיה תלאביב. כמו עשירים עירוניים

אלה. בקבוצות לפגוע אברם מאיים תהומ בג7י השולטות, באליטות לפגוע

'מאגר מהווה המצוקה שכבת עלפיו  הפשיזם מחקר שיח של קביעותיו את מהדהדים השמאל ושיח הנגלה הרובד

כי באומרו (1993) אדורנו מפרש כך מתסכולים, סובלת האוכלוסייה שבה שכבה היא פשיסטיים לתועמלנים גיוס'

החשיבה מדרך לסטות תעמולתו חייבת רציונליים, בנימוקים ההמונים את לרכוש הפשיזם מן שנבצר מאחר

ורגרסיביים: מודעים בלתי רציונלים, אי תהליכים ולגייס פסיכולוגית אוריינטציה בעלת להיות עליה השכלתנית;
טעם חסרי מתםכולים הסובלים האוכלוםיה רבדי כל של המנטאליות מקלה הזאת המשימה על
נכבשים ההמונים כאשר שמתרחש מה [..] רציונלית. אי מפגרת. מנטאליות מפתחים ולפיכך
כמו החייאה אלא ויצרים, לאינסטינקטים ספונטני ראשוני ביטוי אינו הפאשיסטית, לתעמולה
על בדיונו אותה תיאר שפרויד המלאכותית הרגרסיה כלומר שלהם, הפסיכולוגיה של מדעית
לאמצעי אותה והופכים ההמונים של בפסיכולוגיה נאחזים ההמונים מנהיגי מאורגנות. קבוצות

שלי).**1 הדגשה ,256) עליהם. שליטה

(1981) עברון בועז ,(2001) בןעמי שלה כמו בישראל שמאל הוגי שיח היא אף מהדהדת המזרחים אשמת הבניית

מנחם בשבי וינפילתם' להתגייםותם כגורם המזרחים של הכושלת תודעתם את להסביר שניסו (1981) וא.ב.יהושע

בגין.

פופוליםטיות 'תנועות לבין הליכוד בין וברורה מובהקת הקבלה עושה שמאל, ואיש היסטוריון ,(2001) עמי בן שלמה

ותומכי 'תלושים' המזרחים היות עובדת בין מקשר עמי בן פשיסטיות. תנועות קרי, משבר', במצבי באירופה אחרות

על וולגרית פרודיה אלא היה לא והשמונים השבעים שנות של שהבגיניזם לטעון אפשר כי אומר בןעמי שלמה בגין.

למחאה בישראל היהודי הפרולטריון את לגייס שנועד ודמגוגי זול לפופליזם נהפך אשר הז'בוטינסקאי, היהדר'

העבודה: תנועת  הרביזיוניזם של ההיסטורית אויבתו כנגד ופוליטית תרבותית

במצבי באירופה אחרות פופוליסטיות תנועות שעשו כפי המונים, דמוקרטיית של תרבות על נסמך הליכוד
להבשלת עד התעכב רק בישראל יישומו  חדש היה לא הפעולה דגם הראשונה. העולם מלחמת מאז משבר,
במידה לעצמם מודעים ונעשו התבגרו החמישים שנות עולי כאשר לבסוף הבשילו אלה המתאימים. התנאים
השבעים, שנות במהלך לעצמם שגיבשו התפיסה פי על העבודה. תנועת של בממסד למרוד להם שאיפשרה
נותר העבודה תנועת של מיסודה הסוציאליסטי* העדן גן אך הגולה, של העדן מגן המזרחים העולים נעקרו

של בהנהגתם דאז, חיפה תיאטרון ואת 'נאורים' השבעים שנות של התיאטרון אנשי אח מכנה גורמזאנו יצחק *
שהם טענו אלה יוצרים כי טוען גורמזאנו המתחסד". החברתי התיאטרון של "מכה קוסלר, ועררו צ'לסוו נולה
גורן. גורמזאנו אותה.(יצחק לייפות בלי החברתית המציאות אוז תזרקי כחל וללא מורא וללא "באומץ מביאים

ובמאית חיפה תיאטרון של הפרוייקט' 'קבוצת שחקני שמונה .(.1 גיליון מזרח. הכוון "קולטורריאקציה'', ,20002
הדרכיו בבתיםפר, ילדים לימדו זו שנה ובמשך בקריתשטונה. השכונות באחת כשנה גרו צ'לטון, נולה ההצגה

הצגות. בעשרות הוריהם ובפני בפניהם כשחקנים והופיעו בשכונות, נוער
שונים. פשיסטיים למשטרים והמאפיינים הגורמים את תיארו ovwnruis חוקרי הקודם, ב3רק שהראיתי כפי *
מצביע המנהיג, דימוי עם בהזדהות האינדבידואלי הנרקסיזם החלפת פוריד, של התיאוריה תוכן כי טען אדורנו
על הצביע (1988) שטרנהל (אדורנו,258). המדכאים. עליד ההמונים פסיכולוגיית ניצול לכנותו שניתן כיוון על

התנאים כי ציין (1994) הובסבאום האינדבידאוליתרציונלית. המודרנית לתרבות פשיזם בין החיבור
מבולבלים מאוכזבים, אזרחים המוני בקרב במדינות חיו המטורף הקיצוני הימין לנצחון האופטימליים

גיוס דינמיקת לבין ירוד כלכליחברתי מצב בין חיבור יוצר אדורנו (שם,119). מקומם. את מצאו שלא וממורמרים,
אופנים קרתה; דרום; גןשץ בובה; סנג'ר; תהום; 0י במחזות: בםיוחד בתיאטרון. גם נוצר זה חיבור פשיסטית.

של הדטרמיניסטיות הגדרותיו ייחוד. חסרת והמוניות חברתית סגירות עתי, המציגים מוכות, נשים לשנה;
הנטורליסטי התיאטרון של וכוונותיו לקביעותיו דומה בפשיזם לתמיכה החברה קורבנות את שקושר הובםבאום

בחברה. הפרסים מאפייני את הקובע דטרמיניסטי גורם החברתית בסביבה שראה
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הלאומניים המסורתניים. הפופוליסטיים, לקסמיו טרף נפלו הם ומנותקים. עקורים לכן, בפניהם. נעול
הערבים את שפיארה הריקה, והרטוריקה הישראלי הסוציאליזם אגדת הליכוד. של והפרטרנליםטיים

(בן חלופית. אשלה להם הציע בגין עיניהם. את עד עיוורו לא ושוויון, חברתי צדק של האוניברסליסטיים
שלי). ,הדגשה 19 עמי,

חסרי היו הם להבנתו, בגין. אחרי המזרחים נהרו מדוע 'מסבירה' מוכות גשי0 ההצגה (1981) עברון בועז לגבי

בגין סיפק אלה לממורמרים מוצדק. לא באופן עיוורים הרסניים למתקוממים והפכו ימינו' 'של מושגים והבנת תודעה

אשלייה:

צילטון נולה של בבימויה סטודנטיות עלידי המבוצעת מוכות נשיפ ההצגה למראה בי שאחז העיקרי הרגש
ייאוש של גם הוא  מוכות לנשים במקלט המתגוררות הנשים את בפנינו והמציגה תלאביב, באוניברסיטת
בעליהן מושגי את כמובן המשקף הללו, הנשים של המושגים עולם את שומע אתה נפש. חשבון של וגם
מגע לכלל איפעם יגיעו שאלה הסיכוי לגבי ייאוש מתמלא ואתה האנושית, סביבתן וכל עולמן ותמונת
או כקורבנות צורות: משתי באחת מאשר חוץ ימינו, של והתרבות המושגים עולם עם כלשהם והבנה

מאוכזב כשאתה עליך. מוטלת האחריות דבר של שבסופו היא, והמסקנה עיוורים. הרסניים כמתקוממים
שלא בכד כישלונו שלה לכישלונה המודד אלא למעשה אינו שניצחונו מביו אתה בגיו. של ניצחונו נוכח

שייכות. של האשליה את להם לספק ידע בגין רק ושבה שרויים הם בה מתהום להיחלץ האלה לאנשים עזרת
והיא ממך חלק דבר של בסופו הריהי הזאת, התהום עם ממגע תמיד נמנעת ואם עצמי. כבוד ושל אבהות של

עברון, היפה".(בועז ישראל "ארץ עבור לשלם נדרשים שאנו התשלום זהו בך. ומתנקמת אותך רודפת
שלי) הדגשה אחרונות",14.7.1981, "ידיעות

חסר כהמון המזרחים הבניית את מבססים 1981 בחירות לפני העבודה מפלגת של בכנס א.ב.יהושע הסופר דברי

מכנה הוא אותם השווקים של הבוחרים בעיני חן' 'למצוא המפלגה פעילי לניסיונות יהושע התנגד זה בכנס ייחוד.

אפלים: משטרים של לעלייתם אותם וקושר ו'המון' 'אספסוף'

של לא העבודה, מפלגת של בקוד היה לא פעם אף זה המרכזית, בתחנה לאספסוף לעם פרחים לחלק [...]
לא וכה כה שבין הזה ההמון את [...] לקנות [...] פרחים להם לחלק צריך לא [...] שרת של לא בןגוריון
ועוד, ומיוון מרומי ההיסטוריה אורך לכל ואספסוף [...] למערך יצביע לא לעולם ממנה שחלק אותו, תקנה

אותו, לקנות צורך ואין בהיסטוריה ביותר והמנוולות המלוכלכות ההכרעות את נתן שגם אספסוף היה
B [...] אחר מישהו אותו שיקנה

לשורות שהצטרפו המזרחים את מגדירה גרץ ההצגות. של הנסתר ברובד מהדהדים (1983) גרץ נורית של דבריה

(כפי רבים' ראשון 'גוף להם ייתן בגין כי סבורה גרץ ייחוד. חסר המון בקצרה. פרטית' 'זהות חסרי גוף' 'נטולי הימין

עוסקת רבים" מול "מעטים במאמרה ההמון). לבין הפשיסטי המנהיג של המיוחדים היחסים לגבי אדורנו שמסביר

יעיל גורם לדבריה, שיוותה, אלימות ב1981, בגין של הבחירות מסע את שליוותה המילולית באלימות גרץ נורית
למפלגתו: המזרחים של קולם לגיוס

הגיעו הם גוף. נטולי היו בכיכר האלה ואנשים הזאת הארץ של 'האנחנו' העבודה תנועת היתה שנים במשך
זהות לגבש או הלאומית, בזהות להשתלב הצליחו לא המדינה, קום שלאחר ההמונית העלייה עם ארצה

הוא להשתלב, יוכלו שבה מסגרת להם נותן הוא כאן. שהצטברה המרירות עוצמת את המכיר בגיו פרטית.
שלי). הדגשה ,108 (שם, רבים ראשון גוף להם נותן

להסחפות נוח שהיה המון פרטית', זהות 'נטול כהמון המזרחים את השמאל להבניית שותפות גרץ של טענותיה

ממורמר. המון בגין, של זו כמו פשיסטית

שנות בתחילת אוזד לערוץ 1981 בחירות אודות יבין חיים ערך אותה "הנבחרים'' דוקומנטרית תכנית מתוך B
חוזר באספסוף המזרחי הימין את זה תיאור .6.12.2002 ב: וח בטרוץ חוור בשידור שודתז התכנית השמונים.

בו שאין ככזה השמאל את בהגדירו ,1981 בשנת המערך של בחירות בכנס טופז דח הבדרן של באמירתו
לדבר עליהם כי שמאל לאנשי בהסבירה דומה תיאור על דיין תיקי השתקנית חזרה התשעים בשנות ''צ'חצחים".

בשוק. אספסוף כאל [המזרחי] הזה הקהל אל
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סנגיר מוכות; קריזד.;נשיפ המזרחית11: ביבעיה ועיסוקו הנגלה הרובד סטוקטורת .3.3.3.1

אשמה שלהם. הכושלת האספסוף ובתודעת במורחים המצוקה אשמת את תולות בהצגות המועלות החברתיות הבעיות

בעיות הן הנבחרות הבעיות מחד, המזרחים; של כושלת תודעה המדגישים הבעיות של הצגתן אופני דרך מובנת זו

המגויסת הנטורליםטיתמדעית' 'המעבדה  מוכות נשים בערות, סמים, בעולם: רבות חברות המעסיקות אוניברסליות

ישראל. מדינת של האתנוקרטי והמבנה האתנוצרטרי הבסיס מן מתעלמת אוניברסלית מזווית 'הבעיה' את לבחון

מתוסכלת מצוקה כשכבת המזרחים של בהצגתם הנגלה הרובד את ממקדת האתנוצנטרית הזוית עיקור מאידך,

הממסד של וזיכויו אלה בבעיות המזרחית אשמת הבניית דרך גם מתגבשת האתנוצנטרית הזוית עיקרון ומרירה.

כושלת'. מ'תודעה נגרמת המזרחים אשמת הלאומי;

מחזה כל המחזות. עוסקים בהן החברתיות הבעיות פי על במזרחים העוסקים המחזות את למיין ניתן הנגלה ברובד

אופי בעלת (בעיה בכלל מערביות חברות ומאפיינת בפרט הישראלית בחברה הקשורה מסויימת בבעיה לעסוק מתיימר

החברתי: התיאטרון 'מעבדת' בודקת חברתיים נושאים שלושה האתנית) השאלה עקבות את שמוחקת אוניברסלי

של אופי חולשת האשמים: נמצאים ולבסוף אלה במחזות נידונה הסמים בעיית  המלך סגגיר; סמים: בעיית .
השלטון כלפי המאשימה האצבע מופנית בסבגיר חולשתם. את המנצלים הסמים סוחרי ושל המםוממים

ברמה החברתי המבנה בלפי מופנית ואינה רשלנית בצורה המתנהלת המקומית המועצה כלפי המוניציפלי,

הלאומית.

שבתי סלאח דרום; עזן גן בובה; תהום; מי מוכות; גשימ לשנה; ^פגיימ קריזה; ונחשלות: בערות פשע .
התושבים. של האלים ובאופי החברתית בסגירות מקושרות במחזות המועלות אלה הבעיות

מוכות. לנשים במעון שאספו תיעוד קטעי שחקניות מעלות זו בהצגה מוכות; גשימ מוכות, נשים מנייק. .

טיפוחי: 'טעוני הגדירה שהחברה מה את לבדוק הניסיון מתנסח לשבה לאופבייט ג:תכנייה

את הגדיר שמישהו יותר, מבוגרים מהם מאוד, קטנים מהם בודדים. ילדים על אור להטיל מנסה ההצגה
עם במפגשים חוויותיהם את וגיבשו ליקטו השחקנים כקשתחינוך. אחרת וקבוצה טיפוח בטעוני חלקם

ומה להם קורה מה תווית. עליהם שמה שלמה שחברה ילדים של וחלומותיהם פחדיהם שמחותיהם, הילדים.
שבאנו מפגש מפגש. של סיפורו אלא אינה ההצגה  הגדולה' מהעיר שבאו 'המדריכים  לשחקנים קורה

מרחוק. אליו

המחזות מנסים אותו הפתרון את מדגימה העדתית' ביבעיה עיסוק דהיינו, בקריזה, הנגלה הרובד את עברון של קריאתו

המוטיבציה': 'חסרי במזרחים האשמה את ותולה המצוקה בעיית את ויהיר פשטני סיכום מסכם עברון לנסח.
אני האם בו? אשם אני כאילו הזה הדבר את בפני מטיחים מדוע אשם? אני במה לעצמך. אומר אתה [...]
אני האם ועראק? חשיש להם סיפקתי אני האם לחנבם? שיוכלו בלי ילדים עשרה להוליד עליהם ציוותי

אבות גפ והרי בי? מתגרים שהם או ברחובות בהם ומתגרה אליהם נטפל אני האפ בפלילים? אותם סיבכתי
מונע מה הזה. מהמצב עצמם את חילצו זאת ובכל רב. בעוני ענקיות. במשפחות קרובות לעו:ים גדלו אבותינו

ביחס ענקיות שכבות של בפשיעה) (המתבטאים והניכור הפנימי המתח [...] בן? מלעשות אלה את

בנויים חזקים "ספרים הנגלה: למישור הנסחר המישור ביו מתח מתקיים מסויימות ביצירות כי טוען שלו מרדכי 1

אהבה על "סיפור את בחוקרו זאת מדגים שלו הנגלה. למישור הנסתר המישור שבין העצום המתח על לרוב
לנו מספר הוא הנסתר, במישור אמו. התאבדות על עוז לנו מספר הנסתר במישור לטענתו, עת. עמוס של וחושך"
האם. סיפור הנגלה, באשר מתח מקיימים המישורים שני בי מניח שלו עצמו. התאבדות ועל עמו התאבדות על גם

(2.8.2000 הארץ, כולי" והוזה "מוקדם טוליו (מרדכי המדינה. סיפור הנסתר, עם מתמזג
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ההשפעה בעלות השכבות בני אנו [...] וחולה. פגומה שלבו שהחברה מעידה והולכים, גדלים מהאוכלוסייה
("ידיעות אלה ומרי לזעם מטרות הופכים הדברים, פני את לשנות כדי מאוד מעט שעשינו שלנו, בחברה

שלי). הדגשה ,10.11.1976 אחרונות",

של ובערותם אופיים כלפי מאשימה אצבע מופנית באמצעותו הנגלה הרובד את כאמור, משקף עברון של סיכומו

המזרחים.

של ביוזמתו הכנסת בבניין הועלתה לשבה אופימ ההצגה ביבעיה'. לדיון לכנסת הגיעו לטזגה אופניים סבגיר, ההצגות

לדון ניסיון במסגרת בכנסת לדיון סבג'ר ההצגה עלתה כך נמיר. אורה חברתהכנסת הכנסת, של החינוך ועדת יו"ר

תום לאחר התכנסו הירושלמית החברה צמרת אנשי "כל קריזה: על נכתב הזה" "העולם בעיתון הסמים. בבעיית

ראש יועץ לוי, ברוך הדיון את הנחה במחזה. לדיון ירושלים תיאטרון של המפוארים המסדרונות באחד ההצגה

בעבודה "תיאטרון הכותרת תחת נכתב מוכות בשים על .(24.11.1976 הזה, רווחה."("העולם לענייני הממשלה

סוציאלית":

שהכירה האישה את שיחקה אחת כל כאימפרוביזציות, (שהתחילה ההצגה את רשמיהן. את תיעדו השחקניות
בהשתתפות דיונים ההצגה אחרי יש לעתים צדק. בנוה הקבוצה בתיאטרון אלה בימים לראות נוכל במקלט),

**(14.8.1981 ("דבר" סוציאליים. עובדים

(לא המוביציפלי הממסד הוא ראשון גורם הנידובה: לבעיה גורמים שבי המחזות מציגים הנגלה ברובד  הבעיה פתרון
במחזות הכללי הכיוון כהמון. והצגתן המוחות הדמויות של השליליים מאפייביהם הוא שבי גורם הלאומית). ברמתו
המחזה בסגגיר. למשל שקורה כפי הכושל. ובאופיו באנשים ופתרונה הבעיה ומיקוד הלאומי הממסד גורם זביחת הוא
חסרי הפרטים של החלש באופיים ומקיף נרחב לעיסוק ועובר המקומית במועצה שחיתות של קלוש באיזכור מתחיל

שלהם. האופי לחולשת קורבן צדוק, הסמים סוחר של למהלכיו קורבן זה אחר בזה שנופלים והאופי הייחוד

האתנוצנטריות מן והתעלמות 'הבעיות' בחינת הנטרוליסטית': 'המעבדה .3.3.3.1.1

הנטורליסטי הסגנון של המדעי ההגיון את לאמץ מבקש החברתיות' 'הבעיות את לבדוק שמבקש היחברתי' התיאטרון

הסגנון אימוץ שלו). הכשל באימוץ גם ברוך הנטורליסטי הסגנון (אימוץ החברה. לבדיקת מדעית כשיטה שנתפש

מבעייה כחלק 'מדעיות' מתודות באמצעות המזרחיתיחברתית היבעיה על לדבר מאפשר 'מבורך'; טשטוש מאפשר

הייצוג בעיית ועל הסוגייה של האתנוקרטיאתנוצנטרילאומי המבנה על מאומה לומר לא זמנית ובו אוניברסלית,

עצמו."

את לבטל הישראליות בשם שואף אוחנה .(1998) האחרונים" "הישראלים בספרו אוחנה דוד ממליץ דומה גישה על

המזרחית: והאחרות הצלקת שיח של טענותיו

תושבי לתבוע צריכים בדין אוניברסלית: אלא סקטוריאלית או לאעדתית להיות צריכה התביעה [..]
(שם,44 ומושבים. קיבוצים החקלאי, הסקטור להן שזכה ההטבות את הפיתוח ועיירות הוותיקים השכונות

לעסוק היומרה את משקפת לשנה אופניים ההצגה על ב''האתף הנדלזלץ מיכאל של האוהדת ביקורתו "
.(29.7.1979 ("הארץ" החברתית הביקורת משימת את מבצע אכן החברתי התיאטרון כי ההנחה ואת ב'בעיה'
רב של הפוליטיקה על הפוםססטרוקטורליסטית התיאוריה של מהשלכותיה אחד כי טוען (2002) ה.באבא "

פרוגרסיביות: חברתיות בביקורות כלל בדרך לו המיוחדת הבכורה א11 ה'מטמד' ממושג לשלול היתה תרבותיות
מקוטעתמשהו חברתית מהות של דמיון מאפשר והבחנות' השלמות ההדדיות, 'הפניות של ההטרודוכסי "אופיין
של במילותיו וברורים', אחדים עצומים לםכלולים להתיכם המבקשת כזו מעמדית, אסטרטגיה כל 'המקדימה
של ה'רעיון' מאבד תרבותיים, והבדלים חברתיים כוחות של ממגוון אחד רק היא המעמדית כשהחלוקה פוקו.

>שס,285). ' 1גדח או הםד'נה בעד  חברתית פעולה של העיקרי כאתר הלאום מדנית
החברתיות העומק חלוקות את שזונח הרדיקלי בדיון שחל השינוי בהשפעות דן רורטי רצ'ארד d

ההכרה'. 'של או הזהות' 'של או הבדלי של ב'פוליטיקה ומתמקד וכיו''ב) (אבטלה
Richard Rorty, 1998. "the dark sideof the Academic Letf, Tlie Chornicle ofHigher Educaiton 44
)30): B4 (3).
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מעמדית אוניברסלית מבעיה כחלק החברתית הבעיה את ולבדוק האתני הטיעון את לשמוט שיש הגורסת זו גישה

מאפשר זה בסגנון השימוש החברתי. בנושא לדיונן הנטורליסטי בסגנון החברתיים' 'המחזות של בחירתם את מסביר

הקטגוריה עיקור תוך האדם מצב אודות רומנטידטרמיניםטי לדיון החברתיתמזרחית הבעיה את 'לגרור' לתיאטרון

להומוגניות. השואפת לאומית בחברה כוח יחסי בתוך ומיקומה אתנית זהות של החשובה

התורשה אותה שקובעים כפי האנושית, ההתנהגות את ותציג מדעיות שיטות לעצמה תאמץ שהאמנות שאף הנטורליזם

לחוקים ולהופכן המדע שיטות את להתאים ניסה זולה אמיל כי מציין (1987) שונמי גדעון (ברוקט,182). והסביבה.

צורה באותה האנושית ההתנהגות חוקי את להשתית אפשר כי לו היה נראה הדמויות. עיצוב של החדשים הספרותיים

בצורה יקבעו היסטורי ורקע תורשה סביבה, של שהשילוב כך כדי עד מדעיהטבע, חוקי מיושמים שבה מדוייקת,

האם. של גורלו את דטרמינסטית
בתיאטרון רואה עברון בקריזה, צ'לטון נולה של הנטורליסטי סגנונה את משבח רבים, מבקרים כמו עברון בועז

:(represeniton) מייצוג יותר ואמיתית כיאותבטית' שנתפסת (presention) הצגה צילטון של החברתי

הבלתי בצורה מציאות של דוקומנטארית הצגה בלבד! אחד דבר אלא תפקידים, לעצב נסיון כל כאן אין [..]
או יחידים עם שיחות של ומחול, זמרה קטעי של קולאז' באמצעות נעשה הדבר ביותר. והחריפה אמצעית

לפרטים ועד [...] והפועלות המדברות הנפשות את רק לא רואים אנו [...] קבוצתיות תמונות
טכניקת מכל יותר בעצם המזכירה בטכניקה אלה, מעניינים באמצעים [...] שבקטנים קטנים נאטורליםטיים

.(10.11.1976 אחרונות", שלמה.("ידיעות חברה של דיוקנה נבנה [...] הקולנוע יומן

מגמותיו את לראות מבלי החברה, תחלואי של מהטיות, חף שיקוף בנטורלזים הרואה לכשל הוא אף נופל עברון

הנסתרות.

זוכה אלה, סוגיות הבודקת לימעבדה' והדמיות העלילה הפיכת ובעקבות החברתיות בבעיות ודיונו הנטורליזם בעקבות

בו האופן הוא (2000) סעיד אדוארד מסביר ייצוג, סך, סקירת שהוא סכמתי לייצוג אם כי להצגה לא במחזות המזרחי

אליו.71 ביחס עצמו את וממקם אובייקט חוקר ההגמון

חברתי מנושא כחלק החברתיתמזרחית הבעיה את לבדוק המתיימרת הישראלי התיאטרון של הנטורליסטית 'המעבדה'

לקטגוריות בהתאם מבהיר אינו זה תיאטרון הממסד. תפיסת את שמנציחה במעגליות משימתה את מסיימת אוניברסלי,

הינה הדלה תודעתם האם אמצעים, דלות למשפחות שייכים מהיותם נובע שלילי איפיון האם החברה, ממדעי הנטולות

עניים היו הוריו וגם מאחר כי בהטעמתו עברון ב. בבירור ביטא זה עניין סוטה? לתתתרבות השתייכותם של תוצר

אופי. בקווי נטועה הבעיה כי להסיק ניתן לפשע, התדרדרו ולא

כושלת מזרחית ותודעה מסייע ממסד המזרחים: אשמת הבניית .3.3.3.1.2

למסוממים לעזור ומנסה גמילה מרכזי הבונה חיובי בגוף (בסנגיר), הלאומית ברמה הממסד מצטייר הנגלה ברובד

המבנה וכיו"ב. מכים בגברים או בנרקומנים נעוצה כולה והמוסרית הכלכלית ההתמוטטות אשמת ושוב. שוב שנופלים

ומאפשר ללמוד הצעירים את מעודד שאינו מתפורר משפחתי מבנה 'פרימיטיביים', מהורים מורכב הכושל המשפחתי

חיבורים הדיבורים, כל אליו; ביחס עצמו את לנוקם היה צריך האוריינט על שכתב מי כל כי כותב סעיד *
חיצוניות.''!...] על שמבוסס באוריינטליזם לנתחו שאפשר מטזך מהווים האוריינט של מסויימים והיבטים

אינו בדרןכלל מפיצים שהם שמה להבהיר שיש סבורני חרבות, בתוך תרבותיים וחילופים שיח על כשמדברים
(סעיד,2000,26). ייצוגים. אלא 'אמתי
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את מבין אינו ארגוב זוהר שטחית. הדמויות של החברתית הודעתן עריות. גילוי של סימנים מסויימים במקרים

הליכוד. במפלגת לבחור המזרחים את דוחף הנקם יצר בקריזה גם כך הבחירות. מערכת ואת פוליטיים מהליכים

לעזור ומנסה גמילה מרכזי שבונה חיובי כגוף (בסבגיר), הלאומית ברמה הממסד מצטייר הנגלה ברובד מסייע ממסד

המקומית המועצה לדוגמה, כמו המוניציפלי.* בדרג רק היא לממסד שמופנית האשמה ושוב. שוב שנופלים למםוממים

מורשעת הממסד של 'זיכויו' עם בבד בד (1999 (עוז לאומי החברתי המבנה שוב מטשטש בך . בסבגיר המשוחדת

בשכונה. המתפוררת המשפחה כאמור

הממסד שמשקיע להשקעות בנוסף המצב. התדרדרות לנוח אונים חסר שעומד דואג ממסד הוא בסבגיר הממסד כאמור,

חלופי, שיכון להם ולספק יושבים הם עליו הנטוש הרכוש את להרוס מבקש הממסד גמילה, מרכזי ובבניית בגמילה

מסרבת. שבתאי של משפחתו אך

שבתאי: של אימו לסוליקה אומר הפקח

] בחדר רהיטים הרבה שאין רואה אני לעזור. מוכן אני [...] שתשארו? למה הזה, המקום ערבי כפר זה אבל
] הריסה צו יש הרעש איזור לכל [...] ציבורים אדמה זאת לוגאסי. גברת שלך לא היא הזאת האדמה [...

שחיה ובריכת גדול מתנ"ס כאן יבנו כולם. התושבים לרווחת הוא שהפנו' מבינים לא הזה בכפר אנשים [...
(11) ציבורי וגן

של התנגדויות בסדרת נתקל אך לסייע מנסה הממסד שבתאי. עם המילולי בעימות גם חיובית כדמות מוצג הפקח

שם, ותגורו המרפסת את תסגור [...] חוקי בלתי חדר בנית זה במקום סגרת. ולא מרפסת לסגור לך "הרשו התושבים;
נתחיל צרות. בלי בוא, אז שש מעט עוד טוב. מפתח. לשם יש יום ותוך כן אומרים רק אתם לשיכון. שתעברו או

של דרכו את (חוזם לו עוזר לא כאן אחד "אף מצווה שבתאי .(13) לי" תעזור בוא טוב. ילד אתה קום, בוא לפנות.

בכפר התושבים שרוב לך דע הבולדוזר. עם מחר יבוא בעצמו המועצה ראש לשבתאי"[...] מזכיר הפקח הפקח)".
הממסד. כלפי ולא בשכונה האחרים כלפי האשמה את מפנות בעצמן הדמויות .(14) "[..] החוק אכיפת בעד הם

אריה. אותך מבין לא "אני אריה: את מנשה שואל הגמילה, במרכז שמתרחשת הראשונה בתמונה בסבגיר. לדוגמה,

מנשה מבין" אתה לי. בא היום "כי עונה אריה זה?" את עושה אתה מה בשביל נקי שתן לך יש כבר חודשים שלושה

.(2) שווה" תהייה אתה שגם מפחד אתה אז משהו שווה להיות מתחילה שלך העבודה "פתאום אומר:
האם נרקומן. אימה, בפני אותו מכנה סוזאן הבית, את לעזוב עומדת אחותו סוזאן כי העובדה בשל כועס שבתאי

שבתאי: הבכור אחיה של ידו אוזלת בגלל מתדרדר הנוכחי מצבם  מאשימה וסוזאן כועסת
לא אני חושב אתה מה הרגלים, על עומד בקושי עכשיו הוא איך תראי נרקומן? לא הוא, ומה

שבתאי! בגלל בגללי, לא לא, בגללי? מחר, הבית את הורסים מי ובכלל יודע, הכפר כל יודעת?
בקשה להגיש זה לעשות צריך שהיית מה כל גדולה. טובה לך עשה להריסה, עיכוב צדוק לך השיג

הבולדוזר בא מי בגלל יודעת לא אני חושב אתה מה מחר. אומר אתה יום כל אבל משפט לבית
.(40) [...] מההתחלה לבנות צריך היית לא עלי. יורדים כולם עליך לרדת במקום מחר.

סבגיר כושל: משפחתי מבנה .3.3.3.1.3

ללמוד הצעירים את מעודד שאינו מתפורר משפחתי מבנה 'פרימיטיביים', מהורים מורכב הכושל המשפחתי המבנה

עריות. גילוי של סימנים מסויימים במקרים ומאפשר

יודעת "את לה מזכיר שבתאי המשטרה. תגיע כעת כי ה3קוז, את שגירש לאחר שבתאי לאחיה אומרת סוזן A
.(14) הצו". את שמבטל מכתב עם חוזר הוא מעט שעוד תראי את המעוצה? חברי לכל משלם צדוק שוחד כמה
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בביתו הראשונה בפעם לצדוק אומר שבתאי סמים. לעשן הכדורסלן שבתאי מתפתה מוסברת ובלתי רבה בקלות

אותך שיעיר מבועז משהו "תקח מציע: צדוק הצהריים. אחרי משחק לו ויש מאחר ללכת עליו כי ממעצר שחרור לאחר

במחזה רינה ואחותה ברכה (22) גדול" סוחר זה בועז לך, אמרתי שלו. קליינטים הם מהקבוצה חברה הרבה מהר.

כי ואומרת רינה אותה מתקנת הירודה, בשכונה הכישלון את לתלות מנסה ברכה בעוד כפועלות. עובדות קריזה
בכשלונן: אשמים היפרימיטיביים' הוריהם

קשיי ילדים של לשכונה נקלעתי אחרת. הייתי אחר. בשכונה אחר במקום נולדת הייתי לא אולי, ברכה:
להיות צריך שהיה העול כל כספים. בעיקר הבחינות. מכל בבית עוזרת אני השנים כל מבודדת. והייתי חינוך
שזה למרות עובד אבא מספיק. עשו ההורים אבל רינה. ושל שלי הכתף על מוטל ההורים של הכתף על ה;וטל

עיוורת. כמעט אמא לו, קשה מאוד
לנו. עוזרים לא שההורים האמת המשפחה. ושל שלה בחולשות תודה לא פעם אף היא [...] ברכה רינה:
לעשות מה אין אומרת. היא מה מבינים ואחי אנחנו ורק מילים מאה בקושי בשפה לה יש שלי אמא בכלל

"".(12) בשמים. אותו לראות יוצאת היא בטלויזיה אוירון רואה כשהיא פרימיטיבית. היא

אמה את נוטשת מירה ב0בגיר. וציונה מירה לדוגמה: המתפורר, המשפחתי מבנה את מדגימות ומשפחות דמויות מספר

ילדיה. את ומזניחה כאם מתפקדת איננה הנרקומנית וציונה הגוססת,

של בביתו הימצאותה את שמסביר דבר מסרטן, גוססת אימה וכי משפחה לה אין כי לשבתאי מספרת המסוממת מירה

אלה עובדות מנצל הסמים סוחר צדוק צדוק. של סנגיר כעוזר, משמש ,15 ה בן בועז .(20) צדוק הסמים סוחר

שבתאי: אומר הוא וכך לטובתו

עשרה חמש בני ילדים לישון. הביתה שילך לו אמרתי שלי? הסנגיר על אומר אתה מה [...]
הבוקר. עד אלי נדבק הוא אבל כאלה, בשעות במיטה כבר להיות צריכים

למהר? צריך אני מה אז נמצא לא שאני אפילו מרגישים לא בבית. לי מחכה לא אחד אף בועז:
אצלו. למצוא תוכל הכל מכיר. שאני ביותר הטוב הקטין הפושר גם הוא מצוין, סנג'ר רק לא הוא בועז צדוק:

.(21)

אימו לסוליקה מסביר הוא כאשר הרופא מדבר בעצם עליה שלה. השונות בהתמכרויות שעסוקה מזניחה אם היא ציונה

נפגשת שבתאי של אימו סוליקה לילדיהם. אחראים אינם ההורים כאשר מתחילה לסמים ההתדרדרות כי שבתאי של

את כבר מכרה כי מספרת ירח', 'חולה כמו בדירה מסתובב בנה כי לרופא מתארת היא שבתאי. של בעניינו הרופא עם

הבכור שניים.וזה רק כבר? לי יש בנים כמה אני! לא לו. לעזור צריך רופא אז חולה הוא "אם לה שהיה הזהב כל

לוגאסי": גב' נרקומן שלך "הבן סוליקה: של תיאורה סמך על קובע הרופא המשפחה" גאוות

זה? מה סוליקה:
לו.. עוזרת ואת לוגאסי? גברת החוק על עובר שלך שהבן ידעת ד"ר:

הדם כלי לו ייהרסו "ואז לגוף, הזרקה של לשלב ההתדרדרות של השלבים את בפניה לתאר מתחיל הרופא
באמת "אין עונה: הרופא יעשה? אני "מה הרופא: את שואלת סוליקה .[...] להתנוון. יתחיל והוא והכבד

הקיבוץ חברת מוצגת החברתיים, במוחות המוצג הכושל המשפחתי המבנה לעומת oc
עם רומן ומנהלת הגרושים בהוריה נוגה מורדת אחר במקום חבריה. לכל הדואגת כחברה

נוגה נוגה. של אביה של המאהבת ברונקה, של בעלה שהוא עזרא ממנה, מבוגר גבר
חריש "ראובן הסיום: בסצנת מספר סגל עזרה. עם יחסיה פרי הילד. את ללדת מחליטה
השאנו וגשום קר ביום חחורף, באמצע חודשים שלושה כעבור השנה. ראש בערב נפטר
הקיבוץ ענבל. בתה את נוגה ילדה בשבט סו ביום /...] רומינוב לאברהם חריש נוגה את
שעשינו מה על צנועה גאווה למידת זכאים כולנו אנחנו זאת ובכל קשה מבחן עבר שלנו
לפחות רעה, לא מלאכה עשינו נבון. ילד של קוביות לבניית דומה ויפה חדש כ3ר  באו

ראיתי אשר מכל רע הפחות המקום אומד אני כן ועל הלבבות, את לתקן בידנו עלה
תמונה לכנות עיניך. את לעצום אולי נשימתך, לכ3ות כוחות, לאגור עליך [...] בעולם

(שם,6). אהבה." בשם: זו אחרונה
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ברחובות...![ להתרוצץ להם לתת לא הילדים על לשמור צריך יקרה!!! שזה היה אסור לעשות. מה הרבה
(736) [...

שולחנות: מנקה גרושתו ציונה גורג'י, של הקפה בבית

הכסף את תשיגי לקבל. צריכה שהיית ממה יותר אלפים עשרת כבר ציונה...החוצה....קבלת יללה גורג'י:
אחר. במקום

שיבואו רוצה דוקא אני אבל לו, עושה שאני בושות איזה ויראו אנשים שיבואו רוצה לא [גורגיי] הוא ציונה:
לך? אשתוק שאני חושב בעין...חבה..אתה הכול לי יצא חכה"תכף גורג'י. זה אדם בן מין איזה ויראו

וודקה...! של לגימה שלקחתי בגלל יודע? אתה אותי, תקף הוא מה ובשביל
בקבוק חצי חסלת את אז בלגימה גורגיי:

לשתות.. אוהבת שאני לעשות יכולה אני מה ציונה:
הילדים עם לא את למה גורגיי:

בחוץ הם להם? אקרא הדלת, את אפתח אני רוצה אתה ציונה:
) החודש כל של המזונות את חסלת ואת שבועיים עברו תראי, ציונה, במיטה! להיות כבר צריכים הם גורגיי:

.(23

כראי. מטופלים ואינם רצויים אינם גיורגיי של הילדים

אצא לא "אני לו עונה ציונה "[..] הילדים את ממך שיקהו לזה אדאג אני לשתות תמשיכי "אם ציונה על מאיים גורגיי

אותם שתמסור או אתה. או אותם רוצה שלא אשתך אותם? יגדל ומי תקח! הילדים? את לקחת רוצה הכסף...אתה בלי

לויצו...בותקחאותם[...](24).

עסוק הזמן אצבע...כל לשים רצית לא "כי יבנה הבכור ששבתאי לעובדה התנגד כי קובי אחיה את מאשימה זיקלין

לא אם בבחינות אצליח שאני סיכוי שום "אין מזהיר המוצלח הבן קובי מת.(12). מסביב שהכל כאילו שלך בלימודים

בסופו (15) שהבטיח" כמו המרפסת את לך יסגור שבתאי אתה, תדאג "אל מבטיחה: זיקלין עצמי" משל פינה לי תהיה

בלימודיו. בקובי תומכים אינם האחים דבר של

של אחותו מרים מגיעה תהומ במי שש תמונה ובערות. לפיגור הנלוות כתופעה עריות גילוי מתגלה אלה במחזות

אברם הדלת. אל נעה מרים 'המפגר'. שאול ידידה את לעזוב עליה כי לה אומר אברם אדי. של בצריף לבקרו אברם

ידו את מעביר אליה, מתקרב אברם מגברים, מתביישת היא ברגלה, צולעת שהיא העובדה בגלל אם ושואל בה אוחז
פניה: על

שמחה. אותך לעשות טוב, לך שיהיה יפים...צריך פנים לך ...יש בעיניים לי תסתכלי [..] יפים. פנים לך יש
לך תסרוקת...יש יפים, בגדים טוב, לך יהיה אותה) (מלטף מרים בשבילך, ימצא מישהו...אני צריבה את

הידיים את תרצי שלך. הידיים את אותך, שיאהב מישהו יבוא פה. אותך עשו זקנה נשיקות...כמו בשביל פה
נרתעת) מרים פיה, על אותה ומנשק בידיו פניה את (אוחז שלו.. הפה בשביל תמותי שלו, הפה את שלו,

את מלטף לגופו, מצמידה אותה, (מלטף בשבליך יקנה בטיולים, אותך ייקח וילטף, שלך העיניים את יסגור
(38) בוכה) מרים שדיה, על ידו, את (מניח מרגישה? מרים? ככה, לך טוב גופה) כל את ללטף עובר שדיה,

פניו את ושורטת צועקת בו, נאבקת היא מעליה, גוהר הוא הרצפה. על ונופלת מועדת היא אותה, תופס אברם

מעליה. אותה להדוף מצליחה היא קצר מאבק לאחר בצפורניה.

אומרת: הכעוסה מונה כולם", זונה עליה "אומרים למונה: אברם של אביו אומר השמינית התמונה בסוף

מזל שלהם. הילדות של במיטות אלה לשכב הזקנים...באים אותכם מכירה אתה. מה למה זונה! בטח זונה?
טובה, לא בשבילו גם בלילה. במיטה לה נכנס לא שלה האבא גם אבל אולי, תתחתן לא שצולעת, מרים של

(46) זאתי

בהמלד שטחית פוליטית תודעה .3.3.3.1.4
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גם כך הבחירות. מערכת ואת פוליטיים מהליכים את מבין אינו ארגוב זוהר שטחית. הדמויות של החברתית תודעתן

הליכוד. במפלגת לבחור המזרחים את דוחף הנקם יצר בקריזה
זוהר את עיתונאית שואלת בהמלף, והדלה. השטחית תודעת של כתוצר הנגלה ברובד מובנה המזרחים של כישלונם

לה: עונה זוהר פוליטית?", דעה לך יש באחרת. ותמכת אחת למפלגה פרסומת שרת האחרונות בבחירות " ארגוב

היתה לא מאיתנו אחד לשום המערך שבתקופת אומרת שלי אמא ליכוד. הצבעתי פוליטית. דעה לי אץ
לא זה שטויות, הכל שחשוב. מה וזה צבעונית. טלויזיה יש לכולם היום זה. וכל וידיאו צבעונית, טלויזיה

(30) אותי. מעניין

ומבקרת כמתריסה להופיע התיימרה התרחשותו, לפני חודשים כמה הפוליטי המהפך את שהטרימה קריזה ההצגה
בגין מנחם עבור בבחירות להצביע שמתעתד המזרחי ההמון של הבורות את שיקופה באמצעות למעשה אך חברתית

בקריזה: האב אומר כך בצווארם. הבעיה קולר את ותלתה לאשורו. הפוליטי ההליך את להבין מבלי

לא יבוא. יבוא, שזה איך ברירה? לנו יש ככה. הסוף עד לחיות חייבים ככה שנה 24 חיים אנחנו אם [...]
אני לנו. תעזור היא אולי אחרת, בממשלה תתהפך הזאת שהממשלה יתפוצץ. זה אחד שיום להיות יכול יודע.
שיושבים מאלה טוב יותר שיעשה חושב אני יעשה, לא שהוא מה אותו. לנסות צריך בגין. בחרות. מאמין

אני עושה.[...] היה זה גם להיות יכול לעניים. ונותן מעשירים יותר לוקח שהיה להיות יכול בטוח. עכשיו.
לא שנים 24 הזה, השלטון עם מספיק אנחנו אותו. לנסות צריכים אבל יעשה., לא או יעשה הוא אם יודע לא

.(8) מזה? לנו יוצא מה אז מחדש. הכל את ומחזירים מלחמה, וזה...הנה מלחמות רק ממנו. בלום ראינו

יולדת: היא מדוע אשה מסבירה בקריזה

רק וזה. וחלשה, מחלה. כמו מרגישה פה. טוב מרגישה לא בהריון, לא שאני מתי ילדים. להביא מוכרחה אני
בהריון! להיות מוכרחה את לי: אמר הוא אז זה? מה לרופא: אמרתי אפילו מצוין! מרגישה בהירון; נכנסת

.(23) [...] מהרופא! התורה. באמת

המחאה המוחות:דחיית הדמויות של שלילי אפיון .3.3.3.1.5

המוחים. של השלילית דמותם הצגת באמצעות העלילה. בהמשך להפרכה זוכים המזרחים של המחאה טענות הצגת

החי סרסור החברתי והמתרים המוחה אברם היות עובדת למשל כמו המחזות, כל את כמעט מלווה זו מטוטלת תנועת

מונה. הזונה חברתו של מרווחיה

תהו0. ובמי בגובה לראות אפשר זו להפרכה דוגמה
בהמשך מופרך זה איפיון מפותחת, חברתית תודעה וכבעל הממסד את חברתי במוחה אברם של דמותו מובנת בתחילה

הממסד: אנשי הם האשמים כי לאביו אומר awi במי אברם אברם. של המושחת אופיו בגלל

איפה מסכנה? צולעת שלך וילדה חולה שלך שאשה על מספר חתול? כמו  בוכה להם, עושה אתה מה [...]
עצים שם אתה לך. אומרים זאקי,' בסדר, איש 'אתה שלך?! החיים על להם מדבר שאתה שלך הידיים

רחמנות בוכה, זאקי זאקי. סוהר, בבית שמו שלך ילד זאקי, גנב, שלך ילד רק שלנו. בבתים ופרחים באדמה
הידיים איפה זאקי... עליך, רחמים בשביל רק בבירה, שלו הילד בספונצג'ה, שלו אשה נשים זאקי. בשביל

זה?! את שומע שאתה שלך
יד עד אותם שם שאדוני אנשים יש שהרים. איפה לחיות אותם ששם אנשים יש מהכל. יודע אדוני האב:

הים.
.(47) עליך צוחק ואדוני פה אותך שמו אנשים אברם:

ממשיך 10 תמונה שניה במערכה 'חברתית'. תודעה ומגלה אביו של הפטליסטית עולמו ראיית את מקבל אינו אברם

היה איך תעזוב! לי..אל תגיד "אתה בשאלות אותו ומטריד אביו לבית מגיע אברם בשאלות. אביו את להטריד אברם
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מרים על חשבת "מה מתעקש: אברם אחרים" חיים היה זה "הכל עונה: האב אמא?" יפה היתה פה?[..] שבאתם לפני

משמים"(58). "לא מתעקש אברם "[..] אברם משמיים, זה "הכל עונה האב עלי? חשבת מה שתהיה,

לאדי: אברם אומר 11 בתמונה משפחתו. את שדיכא לממסד נכנע שאינו כמי ולהראות מחאה להביע מנסה אברם

חרית (זורק שלך! מהתחת בשר קילו לי תביא מלצר, שמה...הלו מלצר תהיה תלך, אחד. אף צריך לא אני
יאכלו שלהם, מלצר אתה שתהיה מתי שלי. אבא כמו אותי יעשו לא אני שלי. הראש למות הולך אדי) על

עלי ויחשבו אוכל אתה להם תיתן עלי. יחשבו הזמן עלי...כל ויחשבו שלהם במיטה יזדיינו עלי, וישבו אלה
.(60) [..] שלהם בגב אני ככה אקדח, ...כמו

כועסים השכונה אנשי חברתי. ומוקיע מוחה להיות יומרתו את ומקעקעת אברהם של הסוטה דמותו נחשפת במקביל

יגנבו לא בעתיד כי הבירה מפעל עם הסכם עשו השכונה ותושבי מאחר לבירה, החרושת מבית ארגז שגנב אברם על

כולנו אותו. תחרבן לא "אתה מוסיף: אלברט שנתיים" לפני בגללך לנו היה משטרה מדי "יותר אומר: מיקו דבר.

.(19) הזה" בהסכם בשכונה
לו: אומר אדי סרסור. היותו בגלל נשללת אברם של החברתית מחאתו כך אחר מעט

אתה? אתי, לשכב לה תגיד שלנו?! החיים עם שתשחק אתה מי למה אתה. חרא הכי מכולם. חרא הכי אתה
בית בכלל...אפילו אתה מה שלך?! מהפרצוף הזין לי נשבר כי ללכת רוצה אני ואם רוצה? לאט היא ואם

ריצפה יילך? שאני פוחד אתה למה חבר? אותי צריך אתה מה בשביל יודע לא שאני חושב בשבילך, לך אין
קונה שאני מה את מעשן בכלל לך יהיה שפעם ממה זה הרבה הכי [..] לך. יהיה לא עליה, לזיין בשביל

טובה, מספיק שלא בראש לה שם ועד בזנות פונה שהוציאה מהכסף שלי...אוכל מהעבודה שלי בכסף
(62) שמה... לי יעשו מה בבניין, באשפה, עבודה על לי חיה...מדבר שהיא זה בשביל להתבייש שצריכה

בעיקר מרוכזים הם כאשר ילדיהם, כלפי אחריות חסרי היותם על ההורים את בגלוי מאשימה אברם של חברתו מונה

ושוכבים. שוכבים אותם תשמע הלילה כל שוכבים, אותנו, אלה מולידים זבובים כמו [...] הגופניות: בתשוקותיהם
.(47) בריצפה.." הילדים, תוך

שבאו חרושת. בבית שנים שמונה מכונה מפעיל היה שלי האבא בפנים. לו יורקים שטוב "מי בבובה אומרת רחל

בובה כאשר מופרכת רחל של טענתה .(15) " שבוע.[...] אחרי לו נשבר השעון גם מתנה. שעון לו נתנו הפטורים

.(15) מפוקפקים. טיפוסים עם הימורים לענייני נכנס אלי אך מובטח היה כדורגל כשחקן אלי של עתידו כי מבהיר

קריזה נטורליסטים: באמצעים פשיסטית המוניות הנסתר הרובד סטורקטורת .3.3.3.2

ונרמזים שטחית תודעה כבעלת המצוקה שכבת את ומשרטט ממורמרת' מצוקה 'שכבת הגדרת מסתעפת זה ברובד

ייחוד חומר (1) איפיון: קטגוריות משתי מורכב הרובד הפשיזם. לשורות הנוחים' 'המגוייסים של הברורים מאפייניהם

ושנאת מנהיג פולחן מבנה קבוצתית היררכיה (2) זה; ייחוד חוסר משרטט מזרחי אינדבידואליזם אנטי  והמוניות
זרים.

גיאוגרפית.(גןע7ן סגירות שרטוט דרך נעשית במחזות זו הגדרה יחוד. חסר המון הגדרת  אנטיאינדבידאוליזם

בובה) תהומ; נלי לרום;

חוזרים מילוליים ביטויים  התבהמות ההחפצה מוטיב (ב) בובה); תהומ; (מי ילדותיות. של מאפיינים (ב)

חייתיות.(בובה; על המרמזות גופניות ומחוות מילוליים ביטויים (ג) החייתית; החיים סביבת את המגדירים
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(ד) הדדית; הבטה  מציצנית החפצה תהומ) מי מוכות; (גשימ מיני תחלוף החפצה: תהו8) מי סנגיר,
(קריזה). המון של בימתית הבנייה

היררכי קבוצתי מבנה

(ג) קריזד,); ואוייביה.(מיתהומ; הקבוצה הגדרת (ב) מיתהומ); קבוצתית.(סבגיר; תוך היררכיה (א)

המלף).>1< (קריזה; האליטות על ואיום זרים שנאת ;

בתמונות ומציג אינדבידואלית זהות המטשטש הבימתי העיצוב באופן אופנים: בשני מובנת בהצגות המזרחים המוניות

הענקת לדגומה, כמו שונים היפוכים באמצעות הדמויות של מאפיינים טשטוש הוא השני האופן אנשים. המוני רבות

זהויות. המטשטש מיני תחלוף התבהמותן, מסויימות, לדמויות ילדותיים מאפיינים

כאשר: פרויד, שטוען כפי נוצר, הייחוד חוסר
ביחיד צף ייחודם. נעלם וכך ליחידים, המיוחדות האינדבידואליות התכונות מיטשטשות המון,[...] בתוך
של הממוצע האופי מתגלה זו בדרך [...] בהומוגני משתקע ההטרוגני לגזע; המשותף הלאמודע ועולה

.(22,1988 [1940] (פרויד בהמון. יחידים

שאובדן להניח יש דבריה רוח עלפי הפרטית', זהותם 'אבדה כי בגין מצביעי אודות אמרה (1983) גרץ נורית

כמו אלמנטים הופכים כך קיצוניים. רעיונות ואחרי מנהיג אחרי הנוהר להמון להפוך להם גרמה הפרטית זהותם

ביניהם. להפריד קשה כי עד בזה זה קשורים למושגים ייחוס, חוסר זהות, חוסר גיאוגרפית, סגירות

קריזה. בהצגה ניכר המוניות עיצוב על שמתבסס הבימתי העיצוב

משפטים: על וחזרה בצפיפות רמת דמויות דוחסת זו בהצגה הפתיחה תמונת

[...] עצבים עצבים עצבים עצבים כולם:
עצבים עצבים הבוקר על עצבים

עצבים הבוקר על הבוקר על הבוקר על
עצבים הבוקר על תיעיניים שפותחים

עצבים הבוקר על צועקים ילדים
עצבים תפוס גב בריצפה שקמים

.(3) [...] עצבים בדירה נפשות עשרה

בקריזה: המזרחים של מהמוניותם ונחרד מתפעל עברון בועז

בזעמו בייסוריו, בקנאתו, בטמטומו, בפשעיו, בניווט, בכיעורו, רחמים: בלי זה עולם מציגה היא [...]
השי בלווית בבוקר המקיצים האנשים ערימות עם הפתיחה, תמונת .[....] שלו הנקם צמאון ובחרון

בהעדר הראשון, מהרגע תוקפני עצבים גירוי ויוצרים זה על זה ופסיכולוגית פיזית לוחצים כשהם 'עצבים',
הצעירים העבריינים [...] חגיגת של [...] והסוחפת הנהדרת בתמונה כמו ובשמחותיה, ופרסיות; שקט כל
אחרונות", ("ידיעות המון. של במועקה בקבוצות. בהמון, תמיד וכמעט כדביליזת, הנראות הנערות, מוסד או

שלי). הדגשה ,10.11.1976

ט7ו7רום בגו גיאוגרפית סגירות .3.3.3.2.1

של בהנהגתם דאז, וזיפה תיאטרון ואת 'נאורים' השבעים שנות של התיאטרון אנשי את מכנה גורמזאנו יצחק 9
שהם טענו אלה יוצרים כי טוען גורמזאנו המתחסד'. החברתי התיאטרון של מכה קוסלר. ועודד צ'לסון נולה
גורן, גורמזאנו אותה.(יצחק לייפות בלי החברתית המציאות את וסדק' כחל וללא מורא וללא 'באומץ מביאים

ובמאיח חיפה תיאטרון של הפרוייקט' 'קבוצת שחקני שמונה .(.1 גיליון טורח, הכוון ''קולטורריאקציה', ,20002
הדרכיו בבתיספר, ילדים לינחו זו שנה ובמשך בקריתשםתה, השבתות באחת כשנה גרו צ'לטון, נולה ההצגה

הצגות. בעשרות הוריהם ובפני בפניהם כשחקנים והופיעו בשכונות, נוער
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מי לדוגמה, בך הראשונה; ויישראל החיצונילאומי העולם מפני בסגירות מתאפיין השונות בהצגות והחלל המרחב
נידח. כביש בקצה וםטקייה בצריך מתרחש בובה עליה, סוגרים מפוארים שבניינים ובשכונה בביצה מתרחש תהום

הסגירות בעקבות שמתחזקים מוצא ללא מצבים הם וההמוניות הייחוד חוסר כי העובדה האת מדגיש זו חללים סגירות

בפניהם. הסגורים אחרים מרחבים באמצעות עצמן להגדיר לדמויות מתירה שאינה המרחבית

חול של גבוהה תלולית השכונה. בלב הנמצאת ביצה שפת הבמה: על שכונה. הוא תהומ במי ההתרחשות מקום ■<J

של פסולת גשם, מי תהום, מי שופכין, מי מכילה היא מעין. מוסתרת עצמה הביצה הביצה. שפת על הנמצאת ואשפה

טלויזיה. מכשיר כיסאות, שלושה עץ, שולחן  אברם של הוריו בית אחר. בקצה בה הגובל לבירה החרושת בית

נמוכים. שרפרפים שני קש, מזרון  אדי של 'צריף'

היתה שפעם היכן גר הוא כי האסיר לאברם מספר שאול האוטובוס. תחנת בעקירת גם מסתמנת הגיאוגרפית הסגירות

נגרמת הסגירות לכך, בנוסף בשכונה.(14). עוברים אינם כבר שאוטובוסים מביון נעקרה התחנה אך אוטובוס, תחנת

הביצה. הדלה, לשכונה מסביב החדשים השיכונים בניית בשל גם

אותם לעשות התחילו "שיכונים. לו: עונה אחותו מרים שמה?" זה "מה החוצה: ומציץ הבית פתח אל ניגש אברם

.(16) שנה". מלפני

העלילה, מתרחשת בו אביב, בכפר מתרחשת העלילה מרבית בעיר. גמילה במרכז מתרחשת סנגיר ב ראשונה תמונה

המטוסים. המראות למקום קרוב חיריה מזבלת ליד ממקום

רחל נידח. במקום כביש על ממוקמת הסטקייה בובה. של וצריפו סטקייה הם בובה המחזה של ההתרחשות מקומות

אותה הוריד רחל את שהביא הנהג .(7) הכביש" על שעה חצי "חור. אומרת הראשונה בתמונה לסטקייה שמגיעה

הפרדס'. ביסוף

לאזור צפון'), 'דרום (כביש לצפון מוביל אחד כביש דרומית". ישראלי בפרובינציה כ"לילה מתואר זרומ, עלן גן
הנרקומנים". "כביש הוא שני כביש הארץ, מרכז איזור החלומות

של כמקום בדרום הפריפריה את מגדיר הוא שלו בתיאור דולפי, על שאיים החייל אשר על לאודסה מספר דולפי

מתמשכים: ומצוקה אלימות

הוא אם הוא, אם מבפנים, המוח את ויאכלו מהמעיים לו שיטפס בתחת, עכברוש לו אדחוף זקן...אני [...]
היום בקפה, אצלי היו שלהם שהבריתות ילדים יש שנה? שלושים אולי כמה? פה אני מוח. לו יש בכלל

.(106) סכין...[...] אשם. ודולפי חרא, שלהם חיים בכיסים. אבנים עם ואגרופים ואקדחים סכינים כולם

תהומ במי השכונה תושבי קטנים. פשעים של ורצף חברתית ומצוקה סגירות של היא במחזות הכללית התמונה

בתחום יותר גדולה להצלחה ממתינים כשהם הסמוך, הבירה ממפעל ובגנבות מכוניות של חילוף חלקי בגניבת עסוקים

בדקירה מסתבך עצמו בובה הימורים. עסקי בגלל שונים לנושים כספים חייב בובה, במחזה בובה, של אחיו אלי, זה.

ההתדרדרות של שיאה הסמים. סוחר צדוק להם שמספק לסמים מכורים בסגג'ר אביב כפר תושבי רוב לכלא. ונשלח

אחיה בין יריות קרב גורר זיקלין של גורלה הנרקומן. אחיה של הסתבכותו בגלל לזנות זיקלין של התדרדרותה היא

למותם. שמביא קרב מנש, לבין שבתאי

מהמים ריח עולה כי לאדי אומר מיקו תהומ. במי הראשונה בתמונה תמימה בשלולית אפילו מקום, בכל מצוי הפשע

שלו האמא תינוק, איזה שמה הטביעו פעם יודע? אתה במים. וחירבן המוות מלאך "בא אומר: מיקו בירה, של וסירחון

מצאו."(7) לא בלום שלו, אותו...מהגופה רצתה לא
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בבובה ילדותיות .3.3.3.2.2

של ילדותי מימדי חד לאיפיון במחזות והמצוקה הסגירות מובילה הנטורליסטיתדטרמינסטית, המסורת מיטב עלפי

זו. רגרסיביות בגלל להמון השתייכותם את משרטטים הילדותיים המאפיינים הנוסף, במישור כאשר הדמויות,

לכשלונו1/ הגורמים כאחד הנטורליסטי בתיאטרון הדמויות של מימדי החד באיפיון רואה (1987) שונמי גדעון
הנטורליסטית הכתיבה שדרך המגבלות, מן התעלם בתיאטרון, מהירה דרך פריצת להשיג ששאף הנטורליזם לטענתו, ו

של יותר מעוגל לאיפיון חדשות טכניקות הוסיפו לא הנטורליסטיים המספרים החדשים. למחזות הכניסה בסיפורת

טוען המשיכו, הם כך פלובר); בלזק, סטנדל, (כגון: להם שקדמו הגדולים, הריאלםטיים המספרים לעומת הדמויות,

השחור לגיבורי לכך, שהתכוונו בלא שהתאימה 'מכווצת', בצורה דמויותיהם את לעצב פרדוקסלית, בצורה שונמי,
,(Taine) טעיין של מתפישתו הושפעו האחרים, הנטולריםטיים המספרים כמו זולה, הפשטנית. המלודרמה של לבן

בצורה כי מוסיף שונמי התנהגותה. וצורות מניעה כל מוסברים שעלפיה שלטת, אופי תכונת להיות חייבת דמות שלכל
הפסיכולוגית והמורכבות העומק את החסרות וחדמימדיות, פשטניות לדמויות הנטרוליסטים של הדמויות הפכו כזאת

וצ'כוב: איבסן של דמויותיהם של

הקשורות תכונותמשנה, שרשרת על שהתבססה דמויות, עיצוב של טכניקה יצרה זו שיטה
של והרוחני הנפשי פיתוחה את כמגביל הסביבתי המרקם את שחשפה בצורה המרכזית, לתכונה

(שונמי,36,1987) דטרמנסטית בצורה מראש המדוכאת הדמות

לכדי אדם של מאפייניו בצמצום קשורה בהצגות, התנהגותית רגרסיביות גם ממדי, החד הנטורליסטי לאיפיון בדומה

חולק אינו "פרויד הההמון: באופי דומיננטי מאפיין היא הרגרסיביות כי פרויד בעקבות אומר אדורנו 'ילדותיים'. קווים

נטייה השפעה, לקבל נכונות רציונליות, אי האינדווידואליות, מחיקת  ההמונים לגבי להבון של אפיוניו אמיתות על
(שם,243) כללי" רגרסיבי ואופי אלימות למעשי

עיסוק למשל, הבוגרות, הדמויות של ילדותית והתנהגות מאפיינים באמצעות במחזות במתגלה זה רגרסיבי אופי

השיבה לבין הגוף בהפרשות עיסוק בין הקשר על מסבירה (1998) פרידמן מיכל הגוף. ובנקבי בהפרשות אובססיבי

של במצב לעתים לראווה, שמוצג הוא הגברי הגוף דווקא הישראלי בקולנוע כי אומרת פרידמן הפרגניטלי. לשלב
באורח ואולם, היםתיכוני. ובאקלים הסרט של העלילתי במבנה נעוצה לכך כשההצדקה עירום, כמעט או עירום,

'המוקצה', בשם כינתה קריסטבה ג. אשר גבול, לאותו מעבר מעודנים, הפחות בגילוייו נחשף הזה הגברי הגוף מוזר,

? .(Kirsteva 1982) הגוף של 'הנפולת' 'הדחוי'

של בינפולת אובססיבי בעיסוק שוקעות הן הפרהאדיפיאלי: לשלב שוקעות תהום ובמי בסנגיר הגברים חבורות
חיל ההוא, דרוזים. עם דיבורים פעם לי היה [..]" לדאוד: אומר מיקו מציצנות.לדוגמה, וסצינות ובנקביו, הגוף'

זה. את לי אמר הוא בתחת. לחתולים שמים הבחורים, שלו, בכפר שמה כולם ככה בבחורה, נגע לא שלו בחיים ההוא.

משהו"(30). ששמע מפה מישהו זה בטח

דמות בין להבחין יש כי מציע רוזיק הדמות. של ממאפייניה אחד הוא התפתחות כי מציין (1992) רתיק אלי A

בעיקר היא הכוונה ''ב'התפתחות' התפתחות: לביו היוודעות, כגון העלילה, זמן במסגרת כלשהו שינוי העוברת
מקיים ההתפתחות עקרון זאת,] להגדרה בהתאם ה3ועל. אל הכוח עוברית, בצורה בדמות הקיים יסוד, להוצאת

.(81 (שם, ממשיים' אדם לבני ביחס גם המאפיינים, התמדת עקרון את
בשלב מפגין שאינו יהיה, אשר אליו משתייך שהוא הז'אנר ויהיה ישראלי, סרט כמעט אין כי מדגישה פרידמן 5

מוסיפה, היא הגוף, להפרשות זאת כפייתית משיכה קיא. ריהו, ויגנה. דמ, למיניהן: ההפרשות את אחר, או זה
(שם,53). הבוגרת. המיניות דורית הרגרסיבית, החזרה של המעגלי למבנה בהכרח קשורה
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יפו: את עזב דאוד מדוע יודע הכל, עליו יודע הוא כי לדאוד מיקו אומר אחר במקום

יותר בחינם. לא כלום רוצה? לצרפת, כרטיס בשביל מכנסיו) את (מפשיל עושה אתה איך אותך ניראה בוא
מיקו קם, (דאוד פה אתה מה בשביל לכולם אמר אלברט יודע? לא שאני אותי חושב חתולים. שעם מה טוב
ספר בבית לידים מחכה שאתה עליך אמר מסריח...אלברט בוא אותו, לך יחנוק בוא,...אני בוא, מולו) מפזז
רוצה לך? שימצצו בפה להם שם משוגע, שמה, להם עושה אתה מה לים. אותם ולקוח ביפו הנוצרים של

.(31) בים... אותי קח בוא. [...] לך? יבכה שאני רוצה קטן? ילד כמו אותי

בכלא: שהה שהוא בזמן אחרים גברים פגשה והיא מאחר אותה' שייהרוס לשעבר חברתו למונה אומר אכרם

להם מלקק שאני. איפה שמה היית לא למה בשבילך, הכל בתחת, ילדים דפקתי קטנים. ילדים עם אני שכבתי
כמו קולות להם יש בשערותיה) (תופס לך עושה אני באילו שזה לחשוב בשביל הלכלוך עם הזיעה את

.(28) טוב.. פה לך היה את, רק בשבילך! כואב... להם שיהיה ככה לאלה..עשיתי אותם, שדרםו כלבים

"אם אומר: מנשה שלא. אומר שבתאי בתה? שמים שהם הסודה עליך משפיעה "לא שבתאי את מנשה שואל בסגגיר

ביחד?"(2). מנש, ביד לעשות לך "בא בחושך אומר שבתאי הנר) את (מכבה ביד תעשה חרמן אתה

רגרסיביות בובה. של אחיו לאלי, רחל בין הדיאלוגים למשל כמו ילדותיים ובעיסוקים בהתנהגות מתבטאת הרגרסיה

בתיקון כנער עוסק הבוגר הגבר בובה תהומ. במי ואלברט מיקו בידי שאול שעובר והתעללות במשחקים מתבטאת

את מחר יקבל אני שאולי לי הבטיח "מישהו אחי לאלי מספר הוא מרצו. מירב את מקדיש הוא שלו ישן אופנוע

בחורף, גם לעבוד יכול אני ככה בחוץ? ששמתי והמנורה הברזנט את ראית [...] האופנוע בשביל לפנסים, המכסים
בלילה.[...]"(17).

בגבו עומד מימיו. להטיל התל על עולה מיקו לילדות, משחקיהם חוזרים וגהומ במי תשע תמונה שניה במערכה

צוחקים. ודאוד אלברט בישבנו. פוגעת הקופסא מיקו. על אותה משליך ריקה, שימורים קופסת מרים אלברט אליהם.

שזרק זה של האמא "קום צוחקים שניהם הקופסא, את עליו זרק מי ושואל זועם למטה ויורד מכנסיו את רוכס מיקו
"במה סביב: מביט אלברט נוטלים, הם לכלום, סיגריות מציע אלברט .(48) התחת.." על לי בא לצחוקם) (מצטרף עלי

ילדים..." כמה פעם. פה היו ילדים

אלברט דבר, עשה לא כי ואומר מתנצל שאול עתם. שישב מבקש אלברט אליו, נטפלת והחבורה שאול עובר לפתע

לו מחכה אביו בי אומר שאול מצחקק.. מיקו אותה. לו מדליק אלברט נוטל. כך אחר מהסס, הוא סיגריה, לשאול מציע

לו "תגיד מיקו: הנעל, על לו דרך שאול כי טוען דאוד לדרכו, ללכת קם שאול חברים. שיהיו לו מציע אלברט בבית,

הנעל.. את לו שינקה (צחוק) שהוא אלברט, אותה! שינקה

שואל אלברט אלברט". אתי שיתחתן לו תגיד שאול?, להתחתן "רוצה ברוך: שאול את ושואל שאול אל נטפל מיקו

את שאול של ראשו על שם מיקו טוב" לו יעשה אני לו תגיד לו, "תגיד מוסיף מיקו מיקו?" של הכלה להיות "רוצה

לו "תשים מציע: דאוד תבואי" בובה. אתי, להתחתן "תבואי ומשליכם: שאול של משקפיו את מסיר הפלסטיק, שקית

מלטף מיקו שלך" הבעל את "תנשקי שאול של פניו על ריבה מורח השקית. מתוך שנפל סנדוויץ* את לוקח הוא אודם"

"תעשי מצווה: אלברט שלך" הגופה את תסובבי צרפתית, נשיקה לי "תביאי ריבה עליהם ומורח שאול של פניו את

את מפשק מיקו בכאב. פיו את פוער שהוא עד שאול של לחייו על באצבעותיו לוחץ מיקו אומר" שלך שהבעל מה

מבצל" לו "מסריח בפניו ויורק נרתע אותו. ומנשק שאול לפני פניו את מקרב שפתיו,

קם. (שאול שלו! בתחתונים החריא בידו) אפו את (תופס החריא... "הוא מכריז: מיקו אותו מפחידים שהם לאחר

אבוחרא!" אלי תבוא על יציבה) בלתי הליכתו
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ללא להיחלץ מנסה מיקו האדמה, על נופלים שניהם לחנקו. ומתחיל בצווארו אוחז מיקו, על בפתאומיות מסתער שאול

דאוד ללכת. ומתחיל גבו את מפנה אלברט בשניים. משועשעים מתבוננים ודאוד אלברט שאול, של מלפיתתו הצלחה

.(352) במעשה. רב בסיפוק מתבונן

ההדדית ומציצנות מיני תחלוף התבהמות. ההחפצה: מוטיב .3.3.3.2.3

ביטויים קבוצת של איגוד תוך וצבירה הרחבה חזרה, באמצעות המזרחית הפריפריה במחזות עובר ההחפצה מוטיב

במחזות. החוזרים מילוליים ולא מילוליים

הגיאוגרפית הסביבה דרך הדמויות התבהמות בצורת החפצה על המורים מביטויים מורכב במחזות ההחפצה מוטיב *

של החייתיות אודות הדמויות של מילוליים ביטויים נאמרים בתחילה חייתיים. התנהגותיים איפוניים דרך או (ביצה)

בבובה. רחל על בדיון שיודגם כפי חייתית, להתנהגות דמות אותה התנהגות הופכת מכן לאחר שתיהן,
זו לזהות הדמויות את הופכים שונים והתנהגותיים מילוליים ביטויים המיני. התחלות הוא במחזות שני החפצה אופן *

האנשים. בין גבולות ללא השונים המיניים במגעים חברו מקום את בקלות ליטול יכול מהם אחד כל לזו,

לתוך להכנס מסוימות לדמויות גורמים וההתנהגויות הביטויים מרחב הדדית. מציצנות הוא השלישי החפצה אמצעי *

ואת המביט את הופכת זה הדדי מבט נוספת, דמות של המביטות לעיניו מופע להיותן מודעות הן כאשר מינית פעילות

לאובייקט. הימובט'

בהמון: היחיד של התבהמותו לגבי מסביר פרויד

מדרגות יורד מאורגן שבהמון האדם זו: אף זו 'ולא ההמון: בתוך היחיד של להערכתו חשובה בחינה ועוד
יצור אומר, הווי בארבור, הוא ההמון בתוך משכיל; יחיד שהיה יתכן בודד בהיותו הציבליזציה. בסולם רבות

להיטותו וגם כזה יצור של פראיותו פרימיטיבי, מצוי של והאלימות הספונטניות בו יש יצרים. חיי חי
התפוגגות בתוף המתחוללת האינטלקטואלי הכוש ירידת על במיוחד עוד מתעכב בון לה שלוי וההרואיזם

גם תחילה. במחשבה עשוי אינו עושה שההמון דבר שום [...] גרי הפכפך, אימפולסיבי, ההמון [...] בהמון
התמד לגלות מסוגל ההמון אין לתאוותו; קיימות אין לעולם יצריו, תאוות בכל להם מתאווה שהוא בדברים

היחיד מן כליכול; עצמו הוא חש איוויו. בהגשמת דיחוי כל ההמון ישא לא מה לדבר ובהתאוו שלרצון.
(שם,25) האפשר לגדר שמחוץ הדבר מושג נעלם ההמון בתוך השרוי

ביולוגית מהות איננו האנושי הסובייקט בי (1999) עוז אברהם מזכיר לוין חנוך אצל הדמויות של ההחפצה על בדברו

" ואילך: התשעעשרה המאה מן בייחוד הציבורית, בתודעה שנתגבשה נורמטיבית אידיאולוגית תבנית אם בי קבועה,

המופשטים הכוחות יחסי גם כמו לוין, של בעולמו מעורער בלתי תוקף בעלת היא [...] פוקו של הסובייקט תפיסת

מופשט מסמן אלא אינו התפקודיים, לחלקיו הנפרד והגוף, גוף, כינוי מילולית, הוא, השם לוין אצל ממנה. הנגזרים

ההפחצה' 'דינמיקת אודות עוז מפרט עוד (עוז,305,1999). חברתית" יוקרה יחידות הן שרכיביה קיומית במשוואה

תשוקתן מימוש על תוקפנית באנרגיה דמויותיו מסתערות תכלית, חסרי כחפצים מגורלן להימלט מנת על לוין: אצל

תמיד כמעט הגשמתו כרוכה ולפיכך הזולת, מן בניתוק מוגדר אינו זה חפץ השרירותי. חפצן פי על עצמן את לעצב

השפלה.(שם). או הערצה של ביחס והעמדתו האחר של בעיצובו

 שמות נזילות (2) פוגרה; חפץ את מכנה 'סמרטוט'  מילולית החפצה (1) הם: עוז מונה אותם החפצה אמצעי

עומדת שהיא ההיררכית במערכת במקומם הוריה את להעמיד פוגרה כשמבקשת (3) ורשיאק; אותו מכנה 'יעקובי'
.(304 (שם, שמותיהם ערבוב באמצעות זהותם את מוזילה היא בראשה,
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מכנה רוזיק המוטיב. את (1992) רוזיק אלי של הגדרתו באמצעות עוז שפירט כפי ההחפצה מושג את להרחיב אבקש

עלפי (שם,171). כמכלול. משמעות הנושאים 'אשכולות', לכדי בודדים ביטויים של ההתקשרות את 'מוטיב' בשם

לא ו/או מילוליים ביטויים, של קבוצה מאגד מוטיב ומתזביות. צבירה הרחבה, חזרה, מאפיינים: כמה למוטיב תזיק,
אותה על החזרה היא חזרה של ביותר הפשוטה הצורה הסמנטי. במישור היא החזרה בטקסט. החוזרים מילוליים

רוזיק: אומר ההרחבה על החיבור. של שונים במקוות נטיותיה לרבות עצמה, המלה

תהליכים סמך על משותף סמנטי יסוד של החזרה לעיקרון מעבר אל להתרחב עשויים מוטיבים
יכולים שהיו לביטויים (הכוונה פאראדיגמאטית אסוציאטיביות כגון נוספים, אסוציאטיביים

וכן נהר/שלולית; כגון ואנטונימיה, לסינונימיה מעבר ממט); ונעדרים בהקשר להופיע
לצופים), מוכרים בהקשרים יחד להופיע שנוהגים לביטויים (הכוונה סינטגמאטית אסוציאטיביות

(שם,173). שחף/אגם כגון

מטען עם בצפייה מתחיל שהצופה היא ההנחה מופיע. הוא שבהם ההקשרים מכל אסוציאציות צובר המוטיב

(שם,173). מירבי. אסוציאטיבי מטען עם ומסיים מזערי, אסוציאטיבי

בבובה גופניות ומחוות מילוליים ביטויים התבהמות: .3.3.3.2.4

החייתית החיים סביבת את המגדירים חוזרים ביטויים דרך ערוצים: כמה דרך מתעצבת המזרחיות הדמויות התבהמות

והבטה מודעת מציצנות מהדמויות, כמה חייתיות על המרמזים גופניות ומחוות מילוליים ביטויים דרך הדמויות, של

זה. של האינטימיים בענייניו זה הדמויות של הדדית

החייתית. החיים סביבת את המגדירים חוזרים מילוליים ביטויים .3.3.3.2.5

.(7) מישהו?! פה יש חור. זה בזוף בגשם, הכביש, על שעה חצי "חור. בובה: גר בו האזור על אומרת רחל

התאמתה אופן בצריפו. לקבלה ירצה לא בובה אם גם לישון, מקום תמצא תמיד דבר של בסופו כי לבובה מסבירה רחל

על לו מספרת היא כלבה. כמו חול, ערמת בתוך שישנה חיה, של סוג מן היותה את מסמן והשרדותה לסביבה רחל של

מהדיסקוטק: כשחזרה שעבר בלילה לה שקרה מקרה

הולכת שאני הליכה מרוב לי נידמה היה כמעט בנעלים, שלוליות לי תיכנסו גשם לרדת התחיל פתאום [...]
היה עשו שהם בטון, לתיקרת מתחת רק שמה. היה הכל [...] בבנייה, בית איזה מצאתי בסוף אז ויושנת,

כאילו פתאום אותי, הצחיק אפילו החול, בתוך עצמי את הכנסתי אני אז ויבש, כזה נקי מהים. חול של ערמה
(31) מסתדרת. תמיד וטוב...בסוף חם לי היה ככה קבורה, הייתי אני

את מדליקה היא גדולה. פלסטיק ושקית הטייפ תיקה, את עימה נושאת בובה של לצריפו נכנסת רחל הרביעית בתמונה

מידה, הפלסטיק שקית את חוטף מקרוב. אותה בוחן אליה ניגש אלי החדר: בפינת העומד אלי למראה נבהלת האור,

גרירה, והטובע; החיות מתחום לקוחות ורחל אלי בין ההכרות מחוות החוצה. השקית את ומשליך הדלת את פותח

'כלבה': לרחל אלי קורא יותר מפורשת בצורה  נשיכה מאבק,
משוגע?! אתה רחל:

תלכי. אלי:
רוצה. לא רחל:
מפה. תצאי אלי:

בו). נאבקת היא הדלת. לעבר אותה וגורר רחל על מתנפל אלי (שתיקה. בובה. של המקום זה רחל:
מכאן! תלכי אלי:
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אל בזעם אותה הודף כאב. זעקת משמיע הוא מאבק. תוך אלי של ידו כף את נושכת (רחל לא... רחל:
לדלת). מחוץ

עליה) נשען אלי מבחוץ, הדלת את להדוף מנסה (רחל מסריחה.. כלבה"כלבה אלי:
להכנס! לי תן רחל:
(24) תשתקי אלי:

הביצה שפת על הנמצאת ואשפה חול של גבוהה תלולית השכונה. בלב שנמצאת ביצה שפת על מתרחש תהומ מי
גשם. מי תהום, מי שופכין, מי מכילה היא מעין, מוסתרת עצמה

עצמן את הדמויות תיאור ועלידי שונות לדמויות הניתנים שמות כינויי ידי על מקושרת והשופכין הביצה סביבת

.(19) "[...] עכברוש ונעשית קטן עכבר אותך "עזבתי למיקו: אומר אברם לעכברים. כחברות

עכברים כאלה שמה יש [...] המים של השני "בצד אומר: עכברים, עם שישן דאוד כאשר שוב חוזר עכברים הביטוי

את לי מעבירים העכברים, שלי טובים חברים [...] מהמים לי באים הם אז יושן שאני בלילה עלי חושבים גדולים.

שהיה בבוץ [..] אתו יהיה שאני אותי "לקח דאוד: הערבי עם שכבה כי אברם לאחיה מספרת מרים .(34) הלילה".

מאף יותר חכמה ולא טובה לא עכברים. בין עכבר מרים? את מה [...] לה: עונה אברם "[...] מהעכברים בריח שמה,
.(66) אחד."

בנ^יתהומ חייתיות על המרמזים גופניות ומחוות מילוליים ביטויים .3.3.3.2.6

מלא היה מאחור שלו הארגז כל משאית. ועוד בהגה. לו משכתי בסוף נסע, נסע "[הנהג] כתרנגולת: מובלת רחל

מהשערות. לי מסריח תרנגולות:"[...] של ריח לה יש כי אחר במקום לבובה אומרת רחל .(18) שקפצו. תרנגולות

.(10)" תרנגולות. שהסיע טנדר של בקבינה היה שמונה מקרית שלי הראשון הטרמפ

לאלי: אומר הוא השניה, בתמונה רחל את מציג בובה  שריטה הרחה,נשיכה. רחל: של החייתי דימויה את ממש אלי

מריח אלי תרנגולות" של בטרמפים באה היא [...] שאכלתי. מתי לסטקייה באה היא רקדנית, היא...זה אלי. "תשב

רחל, על לפתע מסתער ברחל, חושד שעדיין אלי .(12) מפחדת! אותך..לא אנשוך "אני צועקת: רחל שערותיה, את

מתרנגולות" ממנה "מסריח מסכם: אלי נרתע. הוא בצפרניה, אותו שורטת צועקת, רחל אותו. ומריח בשערה אוחז

(שם).

ממנו נעדר בובה כאשר לצריף מגיעה רחל הנשיכה. אלמנט עם ומתחבר המחזה לאורך מתרחב חייתי התנהגותי ביטוי

.(24) מאבק תוך ידו כף את נושכת רחל אותה, גורר אלי לרחל, אלי בין ויכוח ומתפתח

שם אי תקוע מבטו רחל את בועל "הוא הבימוי: בהוראות נכתב ביניהם, קצרה שיחה לאחר  חיה כמו נבעלת רחל

.(27)" [..] במקומו נטוע עומד הוא לחצר נכנס בובה מעשנת. רחל החדר. בחלל

אותה ומכנה נקיות אינן וכוונותיה רקדנית אינה רחל כי וטוען אחיו בובה בפני מתלונן אלי  חיה' כמו 'ממליטה רחל

כלבה: מפורשות

הכלבה את לפזר בכבישים נוסעת האלה, הכלבות את מכיר אני במוסך! אתה שהיית מתי רקדה לא היא
.(30) "[...] בשבילן חושב הגוף רק אלה, הילדות מכונות אלה לכולם. שלהן

כלב': כמו תמליט 'היא לטענתו הפלה, עשתה לא כי להם ובישרה שחזרה רחל לגבי בובה את מזהיר אלי
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(הפסקה) רוצה שהיא מה זה אם אותה תשאל להמליט. תוכל שהיא בובה, פה; להישאר לה שתגיד רוצה היא
ותנקה היום כל תרוץ ואתה לך תתנפח היא כאלה. דברים ראית בבר אתה לא? בובה, זה, מה יודע כבר אתה
החדר את פה למלא בובה, אצלך, להמליט חושבת היא לך. היה כבר בסוף, ניגמר זה איך יודע מסביב...אתה

.(48) בשבילה. לקנות תצטרך שאתה זבל עם רקוב, אוכל עם

רחל הרצפות, את שוטפת רחל כאשר במיטה שוכב אלי הסוהר. מבית לחזור עומד בובה  חיות כגור בתינוק מסחר

לה: שייוולד מהתינוק רווחים ולעשות למכור שוקלת היא כי לאלי אומרת

את חדשיים. בעוד מימך נשמע לא [...] תוכלי לא להתכופף אפילו מעט, עוד קדימה. יוצאת שלך הבטן
ותסריחי. לצדדים רגלים עם במיטה תשכבי

[...) הרבה משלמים אלה להם. ואין רוצים דווקא ילדים, להם שאין אנשים יש אותו, ימכור אני אולי רחל:
כפול.. ירויה אני תאומים? יהיה זה אולי

תולעת יהיה לא אפילו הוא שלך הבטן של בגודל אלי:
של הדיסקו לאליפות ללכת יוכל עוד ארבע...אני אפילו נגיד חודשים שלושה בעוד אותו יוצא אני אם רחל:

(54) הבאה שנה

כאובייקטים, בהם ושימוש האנשים תחלוף באמצעות מתרחשת המינית ההחפצה  והמין הגוף תמחור החפצה:

וימחירו' שוויו את המגדירה מחיר תוית הצמדת ב'תימחור', מלווה זו העברה לאדם. מאדם להעבירם שאפשר חפצים

הקבוצה. בתוך האדם של

"כמה אותה: ושואל מונה על כועס אברם בכלא. שהה שאברם בזמן לאלברט התחברה אברם של חברה שהיתה מונה

לאלברט" את תילכי [...] זונה! כמה, מאתיים?! מאה, עליים, עלו
דבריו את מבצעת מרים .(38) מבתוליה אותה שייגאלו' המיניים' 'שירותיו את לה ומציע מרים באחותו חושק אברם

לדאוד. הלכה מדוע לאברם בפירוט ומספרת חוזרת הערבי, דאוד עם לשכב והולכת אברם של

כהפרה נתפסת הערבי לדאוד הליכתה עובדת אין לכן ההיררכי, הסולם ובתחתית כפגומה נתפסת ברגלה הצולעת מרים

שאול בסביבה. הגברים את לספק כדי לגבר מגבר לעבור ראוייה הזונה מונה בשכונה. ההתנהגות קודי של בוטה

אישה. של תפקיד לשחק אותו שמכריחים ואלברט מיקו בידי מיני שעשוע כאובייקט משמש שכל כרפה שנתפס

שאני כמו מאחותך כסף קצת עושה "היית דאוד: עם שכבה אחותו מרים כי לו שנודע לאחר לאברם, אומר אלברט

מונה". על עשיתי

בן "זה רפי על אומר שמעון זיין". לא עוד "זה שאול: על אומר גדי מיניות. חוויות על מדברים בקריזה צעירים כמה

שלהם מהבית חדש לקח שלו האח זה, [...] שהסתכל מרוב פעם אף יזיין לא חוןשב אני זה ממנו? רוצה אתה מה .13

שניה,6). [...]."(מערכה הכל. רואה היה והוא הכסף את לוקח היה שלו ואבא שרמוטות לשם מביא והיה

האופנוע, על פה בא היית לפעמים, "רק מפורסם שחקן כשהיה ממנו שהתעלם כך על אחיו אלי בפני מתלונן בובה

"יכולת עונה: אלי זונות" היו כולן מפה, נוסע שהיית אחרי אותן שואל הייתי זונות. תמיד בחורה. בשבילי גם ומוריד

.(29) מראש." שילמתי אותן. לזרוק או אותן לדפוק
הבתולה אחותו זיקלין את משבתאי מבקש הסמים סוחר צדוק נקוב. מחיר בעל לחפץ האנשים הופכים בסבגיר

המכורה מירה הסמים. עבור כתשלום שבתאי, של חברו מנש אותה מוסר לבסוף שבתאי, של חובותיו עבור כתשלום

שבתאי. עם שוכבת היא צדוק אצל בהיותה לגבר מגבר עוברת לסמים

הדדית הבטה  מציצנות .3.3.3.2.7
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בהם מביט שלילי אדם בעוד מינית בפיעלות עוסקות במיתהום, נוספות ודמויות ורחל, אלי אחיו בובה כמו דמויות

לחיות. אותן והופך האנושיים ממאפייניהן הדמויות את מפשיטה המיני באקט זו הדדית הבטה למבטו. מודעים והם

תפישתה, פי על .(Mulvey [1975]1992) מאלווי לורה של הפמימינסטי במחקרה נידונים ואובייקטיביזציה מציצנות

ואילו וסדיסטי סקופופילי ויוריסטי מבט ונושא פטישסטי אקטיבי, סובייקט היא הקולנועי בטקסט הגברית הדמות

התיאוריה כי אומר (2001) רז יוסף ומזוכיםטית. פסיבית היא הפטיש: למבטו, הנתון האובייקט היא הנשית הדמות

והמחקר מאלווי כיצד חשפו האחרון העשור של (Queer 'Theory) הקווירית והתיאוריה הקולנועית הפמיניסטית

םקופופילית התבוננות של המזוכיםטי בפוטנציאל מלהכיר נמנעים אליה שהצטרף

בין הכוח יחסי לגב* השאלות את שמעורר ויורוסטימציצני למצב מתייחסים יוסף של והערותיו מאלווי של מחקרה

בזה זה מביטים שהם יודעים הצדדים ושני מאחר עמום, ויוריסטי מצב קיים בתיאטרון במחזות אך והימובט', המביט

בו, מביטים כי יודע אינו הפעיל הזוג כאשר כלל בדרך מתחילות הסצנות כלשהו. פיזימיני במגע עסוק אחד צד כאשר

נפש. בשלוות לזה ומתייחס לכך מודע הזוג כך ואחר

אין לכן זה. של לנוכחותו זה מודעים האובייקט וגם המביט גם הצצה. 'אובייקט' להיותם לחלוטין מודעים האובייקטים

האנושיים ממאפייניהן הדמויות הפשטת אלא הקווירית, התיאוריה פי על או מאלווי עלפי קלאסי מודל זה

והתבהמותם.

ייחוד. וחסרות כהמוניות הדמויות מהבניית חלק הם לזה, זה המודעים  המצטלבים המבטים
המבטים כאשר אך לאובייקט, והן ה'מזוכיסטי' למבט הן ייחוד ליצירת גורמת נסתרים ממבטים שנוצרת תשוקה

וחווה'. אדם ביםיפור עוד שנרכשה המינית המודעות נעלמת לחיותחפצים. המשתתפים את המיני האקט הופך מודעים,

חסר עדן לגן חזרה בבחינת הן במחזות הדמויות הצצה.  להסתרה שגורמת מודעות להסתתרות. שגורמת מודעות

שאפיין כפי להמון האופיינית רגרסיה מעין זוהי בגן. המצויות החיות מקבוצת כחלק מתפקדים האנשים שבו מודעות

פרויד. אותה

חוזרות המבט ^רך הלשון. דרך הסימבולי לסדר נשים בהצטרפות דנות (2000) אליאור ורחל (1986) קריסטבה

פרהאדיפיאלית. לאגרסיה מחזיר ההדדי המבט לשוני. טרום מצב עם נפרד בלתי אומניפוטנטי למצב הדמויות

"תשים מבקשת רחל לעשות?" יודעת את מה שלד. "חצי בגופה ומביט מרחל השמיכה את מסיר בובה, של אחיו אלי

רחל החדר. בחלל שם אי תקוע מבטו רחל. את בועל הוא נשמעת. דיסקו מוזיקת הטייפ. את מפעיל אלי מוזיקה", קצת

"הם אומר: בובה החוצה. וממהר העבודה כלי תיבת את נוטל במקומו. נטוע עומד הוא החדר. אל נכנס בובה מעשנת.

לחצר.(27) בובה בעקבות ויוצא מרחל ניתק אלי (יוצא). פה" שהיית יודעים

מהם הרחק לא יושב שאול החברים. שאר לעיני מתעלסים ומונה אברם הביצה. שפת תהרמ במי שנייה מערכה

ומתבונן.

תתתקני אופי יש הארבעיםחמישים שנות במחזות המזרחיות הדמויות ללשון כי אומרת (1996) שוזר בן רינה A
או מדוברת בטברח לשימוש לגיטימציה נתנה החקו9ה למחזות המזרח עדות מבני דמויות nxtnn " במובהק.

דמויות של היותן מכוח 'הצדקה' קיבל תיקניים לא ביסודות השימוש [...1 מומצאים תקניים לא לשוניים ביסודות
(שם,57 בוריה'' על העברית את שיין למדו שלא חדשים עולים או משכילים' 'לא אנשים  'נחותים' אנשים אלה

.(
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הצלחה. ללא להשתחרר מנסה היא מכנסיו. את ומפשיל שמלתה את מרים עליה. בשכב התל. על אותה משליך אברם

את לי "מחרמנים בצחוק) ופורץ בשאול מבחין (הוא אלברט!" פה, תבוא "אלברט! אומר: מיקו נכנסים, ודאוד מיקו

מה תיראה (צוחק) שמה הולך מה תראה מיקו: במקומו. קפוא עומד ומונה, באברם מבחין נכנס, אלברט שלי" הכלה

עומד קם, אברם לה!" שם הזין כל את האדמה) על מתיישב (צוחק, אלברט שלך, החברה אותה...היתה הולך"מאכיל

גרושים להחביא באתם העניינים, "מה לאלברט: אומר אברם מכנסיו. את באיטיות רוכס מחייך. אלברט, מול התל על

אלברט אהה" "אי מרים את מחקה דאוד לה?" שמת מתי הצולעת עשתה איך "דאוד, באברם: מתגרה אלברט בזבל?".

(71) מונה" על עשיתי שאני כמו מאחותך כסף קצת עושה "היית

מהמרים הכולם לשחות הולך הוא כי מכריז אברם כך אחר מיד אברם. מנצח שבה לאלברט אברם בין תגרה מתפתחת

(74) המלוכלכים. למים לצלול אברם יעיז האם בשעשוע

אברם: אחיה את ושואלת הביצה של השני מהצד חוזרת מרים 12 תמונה שנייה במערכה

לי בא אותו...ממך ראיתי לא שם...בחיים אחד...היה ערבי שם היה השני, בצד שמה בלילה? הלכתי אני איפה יודע

לי שהיה מהעכברים...מתי בריח שמה, שהיה בבוץ לעשות. לי אמרת אתה ככה אתו. יהיה שאני אותי לקח [...] הכל
אותי" שרצית מה הלילה...הכל כל בשביל אצלו הזמן...הייתי כל עליך רק חשבתי דם, לי שהיה מתי כואב, הכי

.(66) בפרצופו. ויורקת בו מתבוננת מרים טוב?" לפחות לך "עשה שואל אברם

המיניות. תאוותיהם סיפוק לשם לשני מאחד המועברים 'חפצים' הדמויות היות באמצעות כאמור, נוצרת ההחפצה

אני "אי, מנשה: אומר מפורט תיאור לאחר איתו. לשכב בצבא הסמלת את פיתה כיצד למנשה מספר בסנגיר שבתאי

לך לסדר יכול אני מנש? חרמן לא אתה בעוזי? להתרכז לך מפריע "למה? אותו: שואל שבתאי לשמוע". רוצה לא

(6) [..] אותך שלח ששבתאי לה תגיד לפיקוד. ולקפוץ חולים מסדר זה לבקש שצריך מה כל אותה,

מירה מהמעצר, שבתאי את משחרר שצדוק לאחר חופשית. כבחירה למין שותפיה ריבוי את תופסת בסבג'ר מירה

אומר שבתאי עירום. הוא גם במהירות מזנק שבתאי עירומה, במיטה, עדיין מירה צדוק. של בדירתו נמצאים ושבתאי

יכולה אני לי. איכפת מה שיבוא, ממהרת. לא "אני אומרת מירה אותה" אכלתי עכשיו, אותנו תופס הוא "אם למירה

לי". שמתחשק מי עם אהבה לעשות

לספק ציונה וגם מנש גם מתאימים צדוק, של סיפוקו בעניין המיני. ניצולם תוך מסביבו הנרקומנים את סוחט צדוק

זה. רצון

מנשה: את סוחט צדוק ולמכור. לעשן מנשה את לשכנע צדוק מנסה המחזה סוף לקראת

לבן רוצה אתה אם ריק. הוא המזרק, את קח מנש, אתה עכשיו מזריקה] [ציונה הבוקר עד ממנה שקט לך יהיה עכשיו

מוכן? בפה? אותו ותאכל שלך בפה שלי הזין את תשים אתה תעשה? מה יודע אתה בשבילו. משהו לעשות תצטרך

לא מזרק. חצי בשביל בפה, אותו ותשים שלי המכנסיים של הריצ'רצ' את לי תפתח מנש, יללה, לבן? שורה בשביל

צדוק מובנה" אני זה, את לעשות יכול לא מנש "אם אומרת וציונה מהסס מנשה די" אגיד שאני עד רק זמן, הרבה
את מנש משקע בהיסוס, יראו" שכולם בזין...ככה נשיקה לי תביא "אז מנש של ראשו את תופש ציונה, את משתיק

.(63) בצחוק ופורץ ראשו את מהדק צדוק צדוק. של חלצו באיזור פניו

למנש: אומר צדוק במקום, זקלין את ורואה מנש של לצריף מגיע צדוק רואיה. את לספק היא אף משמשת ז'קלין

מחסל הייתי שלך אח הייתי אם בחיי הפנים! את לך תרחצי תלכי הצעקה. על סחטן מה? קצר אותה מחזיק
לא אני שגם למה אז מנש? נכון שלך, אח לא גם שלך. אבא לא אני מה, אבל במקום. שניכם. את עכשיו
.(67) לחברים? גם משהו השארת מנש, מה אז משתמטת) הי אותה, ללטף (מנסה מהעוגה? קצת אטעם
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יצליח שמבש בתנאי מהחוב רבע על ויתור למנש מציע צדוק סמים, מבת השולחן על מניח מנש, עם מתמקח צדוק

אותה: להרגיע

על לך משלם אני בתולה, לא היא אם חוב. שום על לך מוותר לא אני בתולה, לא היא אם אבל מנש, תשמע
היא לפחד. מה לך "אין אותו מרגיע מנש הירקון" ברחוב זונה סתם אצל כמו 5000 של מקסימום הדפיקה

.(68) בה נגעתי לא לך, אמרתי בתולה

זרים ושנאת קבוצתית היררכיה 'המון': מאפייני .3.3.3.3

שני כלפי מופנית השנאה הזרה. הקבוצה ושנאת מנהיג, פולחן קבוצתית, להיררכיה עצמו מכפיך זהותו שאיבד המון

הערבים. החברתי: בסולם למטה שנמצא מי כלפי ושנאה העשירות ההגמוניות האליטות כלפי שנאה גורמים:

מחפש לדבר הטעם ואת ביחידים, לבן קודם היו שלא בהמון, חדשות תכונות שמתגלות גורס בון לה כי מדגיש פרויד

הרבים, עובדת מעצם ליחיד, נקנית ההמון שבתוך בכך, מקורה הראשונה הסיבה שונים. גורמים בשלושה בון לה

ליחיד אין וביותר אותן. מרסן בעלכורחו היה לבדו "שבהיותו ליצרים, להיכנע לו המאפשרת כוחאיתנים של תחושה

הבולם רגשהאחריות גם כליל שנעלם כך חסראחריות, משמע אלמוני, גוף הוא שההמון משום עצמו את לרסן עילה

מן להתנער לו המתירים לתנאים היחיד נקלע ההמון "בתוך כי בון לבה בעקבות מדגיש פרויד (שם). יחידים" תמיד

מיוחדות תכונות של להתגלותן היא אף התורמת ההדבקה, היא שניה סיבה מודעים. הלוא יצרו רחשי של ההדחקות

כיוונן: את היא קובעת בזמן ובו בהמונים,

במנין להעלותה אלא ברירה לנו ואין ביותר; מופלאה זו תופעה אבל ההדבקה, של קיומה את לקבוע קל
גדול כה ואמנם המדביק, מן בהם יש ההמון בתוך פעולה, כל רגש, כל ההיפנוטי,!...] הסוג מן התופעות

(שם,23) [...] הרבים אינטרס מפני שלו האישי האינטרס את לבטל ליחיד, מאוד, לו שקל כוחו,

קבוצתית זהות ויוצר לקבוצה עצמו מכפיף אישיותו, לאבד ושאיפה רצון בעל אף והוא ייחודיותו את שמאבד ההמון

ומאיים. זר בשנוא, לקבוצה שייך שלא מי כל את רואה ובנוסף לאינדבידלאליות סימן כל מבטלת שגם

ה'לא מן שונים שהם שמדגישים הפאשיסטים התעמלנים של הסטאנדרטי האחדות' 'טריק על מדבר אדורנו כזכור,
למעמד פרט  עצמם לבין בינם שונות איכויות ליישר ונוטים קבוצתם בתוך ההבדלים בחשיבות ממעטים אך שייכים;

: סירה': באותה 'כולנו ההירארכיה. בתוך השונה

מטרה תמיד משמשים התענוגות ורודף האינטלקטואל הסנוב, יותר: טוב יהיה מאתנו שלאיש אסור
התעמולה של המרכיבים אחת היא מקיפהכול, השפלה אחוות של מרושעת, שוויוניות של נימה להתקפות.

הם כן החברתי, המבנה של אמיתי שיבוי למנוע רוצים שהם כבל [..] עצמו ה5אשיזם ושל הפאשיסטית
אינדווידואלים. לתענוגות להתמסר העם' ב'קהילת לאיש אסור  לאמור הסוציאלי, השוויון נימי על פורטים
[...] הפאשיסטית המנטאליות מן נפרד בלתי חלק היא הדיכוי ביטול ידי על אמיתי שוויון השמת במקום [..]
ליכודם פרימיטבית. פסיכולוגית אחים' ב'להקת לחברים היחידים בהפיכת הזאת התופעה את מפרש פרויד
(אדורנו,253). הקבוצה. של ליכודה לשירות הנחלצת הראשיתית, ההדדית קנאתם נגד תגובה יצירת הוא

וחסרי חלשים מיעוטים ברדיפת קטסטרופאלית כה בצורה המתגלה למטה, אלה את לרמוס הנטייה כי טוען הובסבאום
קרובות. לעתים חופפות הללו הנטיות שתי במציאות בחוץ'. 'אלה נגד השנאה כמו מידה באותה מובהקת היא ישע,

ואלה האהובים הקבוצה בני בין והנוקשה הכוללנית ההבחנה על אור שופכת פרויד של התיאוריה כי אומר אדורנו

מטיל שהוא בכך טמונה פרויד של הגישה פוריות אדורנו, מוסיף אחרים, במקרים כמו כאן הדחויים. לקבוצה, מחוץ

התיאור את מרחיב פרויד לקיצוניות". במישרין פונה " האירציונלי שההמון ציין להבון כללי. באופן במקובל ספק

על אפילו משפיעה שהיא עד מושרשת כל היא לה שמחוצה מה ובין הקבוצה פנים בין שהדיכוטומיה ומטעים, הזה
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את לפזר מסוגל היה הוא ב1921 כבר זה. מסוג תגובה אפשרות מכלל מוצאים לכאורה שלהן שיהרעיובות' קבוצות

נגד באלימות וירידה בסובלנות עלייה אוטומאטית עמה תביא הציוויליזציה התקדמות שלפיה הליבראליסטית האשלייה

(251 (אזורנו, חוץ. קבוצות

כלפי חשים שהבריות ובסלידה "באנטיפאתיה בנרקסיזם: לקבוצה מחוץ המצויים כלפי העוינות את מסביר פרויד

שמפיק הרווח כי מוסיף אדורנו לנרקםיזם.". עצמית לאהבה ביטוי לראות אנו רשאים איתם, עסק להם שיש זרים,

שחסיד למדי, נלוזות בדרכים ולפרקים הרף, ללא רומזת היא בעליל. ברור הינו הפאשיסטית התעמולה מן הנרקסיזם

וחשבון ביקורת בל בזמן בו הלאשייכים. מן יורת טהור יותר, נעלה יותר, טוב אליה, השתייכותו בעצם הוא, הקבוצה

שהם מה כל נגד הפשיסטים כל של האלימות התגובות מכאן זעם. ומעוררים נרקסיסטי כהפסד בסלידה נתקלים נפש

(אדורנו,250) ערכיהם. של האמיתית דמותם את שחושף כל נגד לימפורר', חושבים

תהומ במי זרים שנאת .3.3.3.3.1

האשמות הדמויות מפנות בקריזה במיו*הום. הערבים וכלפי אליטה קבוצות כלפי קרובה, שכונה כלפי מופנית השנאה

ברוב: ששולט מיעוט שהיא ההגמוניה, כלפי ואיומים

שום לי מצאתי לא נודד. הייתי הצבא אחרי [...] לך. אגיד אני אדבר. אני אז להצגה עוזר זה אם עלי;
דואר מנהל אשכנזי. בנק מנהל אשכנזים. רק ראיתי משרד בכל מקום שבכל אותי שמעצבן מה מקום.

[...] ברוב. שולט מיעוט שבה במדינה חיים אנחנו [...] אשכנזי
בארץ שולט המיעוט אומר אתה מזה. יותר לתת אבל הכל, זה ילדים להביא תרבות? זאת מה רואה את סמי:

.(23) בו. שישלטו דורש שלו היכולת חוסר מעצם הרוב אבל הזאת

והטובה: הישנה לאליטה לעשות עלול זה שזעם ומה ההמון מזעם חשש מביע קריזה על בדברו עברון בועז
קמעה, הקשישים המכריע, ברובם היאשכנזימ' [...] המסודרים המנויים בין [...] באולם יושב אתה

בנחת, בערב לאכול שהולכים תרבות' 'חתיכת של בעלביתיים מושגים הם התיאטרון על רובם שמושגי
[...] והחברתית הנפשית בריאותו לשם אותו לצרוך מצווה היישוב מן אדם שכל התרבותי' מיהמזון כחלק

מצד אבל [...] הזעם עם מזדהה אתה אחד, מצד המבקר? אתה, נמצא pm [...] להם 'יזיז' שהדבר בלי אך
] שלו. בכיר נציג אף הינך תיאטרון מבקר ובתור פריבילגיה בעל מסודר, קהל אותו על נמנה אתה גם  שני
מטרה אתה שגם יודע אתה כאחד. סלידה וחש נבהל אתה הבמה, על שמתרחש במה מסתכל ושנאתה [...

קולתיהם, נעימות הפרצוף. את לרסק רוצים היו לך גם שט. המיוצגים אלה של ושנאתם לקנאתם
דבר של בסופו היא המזרחית, שלהם, זו תרבות כן: על ויתר [...] אזניך. את צורמים ביטוייהם צעקותיהם,

מגע לך שיש משהו לא ואכזוטי, זר למשהו מופשטת אהדה זו הרי לה, אהדתך כל עם וכל מכל לך זרה
ואל אותך; ומשעממת דוחה המזרחית שהמוסיקה בעוד ומוצארט, באך היא שלך המוסיקה אתו. אינטימי
צורה על מושגיך כל את מקוממת שבה, האינסופית העורגת היבבה חסרתהצורה, שצורתה אלא, עוד

שכן בה. הראשונים לצעדים מעבר התקדמת לא מעולם אולם ללמוד, פעם ניסית הערבית השפה את ומבנה.
הצפונית. ואמריקה אירופה הן הרוחני עולמו הפערב, בו אתה הלאה. אותך הפושמם בתטימ חשת לא

בעליל, אגרוף, כבמהלומת לתודעתך מובא ופתאום  מזרחית יבשת של בשוליה שתור הינד בגופך ואילו
גם מיעוט הופך שאתה אלא מישראלי באו קמו מיעוט שהינד בלבד זו שלא מזמן: ידעתו שלהלכה דבר אותו

אחרונות", (''ידיעות כלל. אותר מחבב אינו שבמסתבר רוב, וגואה מתגעש מתחתיך ישראל. בתור
שלי) הדגשה ,10.11.1976

באופן משקף הפשיזם, עליית ערב איטלקי אינטלקטואל של אוטוביוגרפי מספר לקוח שכמו עברון, של זה טקסט

מיעוט הוא כי שחש השמאל בהלת את וקושר לעשות מגדיל עברון כאשר הפשיסטי', מיהכוח השמאל בהלת את בהיר

הדרמה של אולטימטיבי כקורבן עברון עצמו את ממקם כך המזרח. תרבות של הבלתינםבלת העורגת ליבבה נרדף,

שנאה שטוף המון שואף עורגת', מזרחית 'יבבה לשאת עליו שנכפה המערב תרבות כבן בו לפגיעה בנוסף הציונית;
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"שתול וגופו במערב שליבו זה והשלום, הנאורות לפיד את שנושא המערביציוני הנרדף במיעוט לפגוע מזרחי,

מזרחית". יבשת של בשוליה

השיכונים תושבי עבורו, לקבוצה. ל'כאן' כשייך אותו מגדירה זו אלימות באלימות. השיכונים תושבי על מאיים אברם

שייך: אינו שאליה האחרת הקבוצה הראשונה', 'ישראל את מסמלים

בגדים, חנויות, שמה ישימו אנשים, יבואו שלהם. הפצץ זה אני רואה? השיכונים, את שמה תיסתכל
הכל הבוקר"פררחח!!! על פעם פתאום אמריקה! יחשבו מה, אבל גדול. דונייה"חרא בחורות, תקליטים,

של מלך הגדול, אברם בא [...] הכל הפנים, על בוץ הגוירה. מתוך הפצצה הלם באה למה קיבינימט. הולך
שם [...] שלהם הסבא את הורג עצים, שורף [..] האישה של בתחת להם נושך שיניים, להם עושה הזבל,
זה לשך הציאנם למה יחשבו! הם ככה [...] מסיבה. כמו פה יביאו צבא לשמיים. הכל ומרים בבירה פגז

שם אבל אדי. ערבים. על אני שם לא ערבי. ילד מכו במסעדה, שלהם מלצר תהיה או בנגריה או זמן, פצצת
שמים שבתי...מזמן. סלאח של ילדים של ילדים מלצרים. כולנו אותנו חושבים שמה [...] שלך אביב בתל

שלנו. הפרצוף מול השיכונים את שמה

בחברה ברווחה לחיות סיכוייהם על מדברים ובן אם אב הראשונה'. ליישראל שנאה הדמויות מגלות בקריזה גם

"אנשים עניים: נשארו הם אך רבים כספים הרוויחו אנשים הימים, ששת מלחמת אחרי כי אומר האב הישראלית.

במה להם שיהיה אנשים יותר. אחורה הלכנו אנחנו יותר. אחרונית הלכו להסתדר, יכלו שלא אלה הסתדרו. פקחים

לא מדוע מסביר האב בלימודיו. להצליח הבן סיכויי על מדברים שלושתם להם". איכפת לא עכשיו כסף. עשו להתעסק

בפיצוץ': יגמר 'זה אחד שיום ומזהיר בלימודיו הבן הצליח

[...] אפשר אי אבל בלימודים, להמשיך רוצה הייתי כן הבן:
טענות? לך יש מי נגד האם:

לעצמי הבן:
לאחרים? שיש התנאים כל לך היו לך? שקשה אשם אתה האם:

לא[...] הבן:
אז לו. חסר יהיה והוא הכל, והיה כיס, כסף להם והיה יפה, מתלבשים שהיו עשירים עם לומד היה הוא האב:
איך ברירה? לנו יש ככה. הסוף עד לחיות חייבים ככה שנה 24 חיים אנחנו אם [...] יצא הוא זה בשביל

.(7) יתפוצץ. זה אחד שיום להיות יכול יודע. לא יבוא יבוא, שזה

בקריזה: אומר אחר גבר לאיומים. הופכות הראשונה' 'ישראל כלפי תלונות

אמרו לא מה שקרים. סיפורים, הבטחות, אותי האכלתם המדינה. של במיזבלה גדלתי אני לי: תקשיבו עכשיו
כמו לך שאכאיב ביום [...] לי!. נשבר 'פרזיטים', נחמדים', 'לא שרים. הממשלה, ראש הגברת עלינו

(27) תבוא. עלינו גאולה לי, שהכאבת

עלי: אומר אחר במקום

ויעוף יתפוצץ העסק וכל יפול, הבדל אחד יום סיגר. ומעשן נפץ, חומר של חבית על יושב השלטון [...]
מה יודע לא אתה אזרחים. מלחמת היתה הזאת במדינה אז מסובך, כך כל בטחוני מצב לנו היה לא אם באויר.

געש.(27) הר כמו זה בפנים שקורה מה את אעצור לא אני אם בתוכי. שקורה

של אחיו אלי של ושנאתו הערבי דאוד כלפי תהום בג*י הביצה תושבי של בשנאה גם ביטוי לידי באה האחר שנאת

אלי אליו, ושבה בעלה ידי על נמצאה אלי של הנשואה ואהובתו יתכן כי אחיו לאלי אומר בובה בבובה, לערבים בובה
.(14) [...] בובה! ערבי, עם ערבי. עם בטח "ברחה מזועזע:

ההגמוני הסובייקט מאופיין תהום, במי מיפו הערבי דאוד נגד המופגנת בשנאה גם שמופיעה זו זרים שנאת לעומת

מכאלה יוצאת בהמורליפ לגרשו, שיש הזר את בו רואה אינה הערבי, את שוללת שאיננה אוניברסליסטית בתפיסה

הכיבוש. נגד ברמאללה כרוזים לחלק
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אביב ראובן סורים. כמה ולהרוג תגמול לפעולת לצאת רוצה הוא כי המשורר לאביו הקטן גיא אומר אחר במיקום

לו: אומר

שעל אלה כמונו. בדיוק אנשים הם אום. לשנוא לנו אסור [..] ככה מדבר שאתה אוהב לא שאני יודע אתה

והם שלנו הקיבוץ את רואים הם מדמשק. שלהם המפקדים אותם ששלחו ורעבים, פשוטים חיילים הם ההר

.(28) מקנאים.

בוע מהרדיו שולחנם, על ואוכל ויושב לשדות זבל להם שמוכר השכן מהכפר הערבי עם הכפר תושבי מיודדים בכפר

להפרד: בא מעיד החלוקה. החלטת על באו"ם ההצבעה שידור

הולכים. אנחנו שלום. להגיד באתי חיים, חוואגיה סעיד:
הולכים? אומרת זאת מה חיים:

הולכים. מעיד:
הפרדסים?!... את השדות, את הבתים את עוזבים חיים

אללה. מן לעשות.הכול מה סעיד:
בשבליכם? הם מי בכתפיו) מושך (סעיל העליונה? הערבית מהמיפקלה פקודה קבלתם אללה? מן מה חיים:

שלהם! הפקודות עם קיבינימאט שיילכו פה? חיים הם פה? גרים הם
(107) אללה מן הבול סעיד:

בשתיקה.1 מאנשים ונפרד ידיים לוחץ לשני, מאחד עובר סעיד

קבוצתית תור היררכיה .3.3.3.3.2

ההמון: של ממאפיינים שני מונה פרויד הקבוצה. למנהיג לצייתנות כאמור, מוביל, הקבוצה של ההיררכי המבנה

הרי הגדול, כוחו תודעת בו חזקה זאת ועם שקר, ומה אמת מה של בספקות מתייסר ההמון שאין מאחר

מעט ואך החזקה, היד את הוא מכבד הסמכות. בעל אחרי הולך שהוא המידה באותה סבלנות חסר שהוא

לגלות נתבעים וגיבוריו ההמון, בעיני הוא חולשה של סוג נועם לב; טוב של בכוחו עליו להשפיע אפשר

מפני לפחד הוא רוצה אותו; ומדכאים בו מושלים שיהיו הוא, ההמון של רצונו [...] קשיחות ואף תקיפות
הוא ירא בקידמה; מואס והוא בעיניו, הוא תועבה חידוש כל נפשו, במסד הוא ביותר שמרני ההמון אדוניו.

(שם,26) קץ לאין כבוד יראת המסורת את

עליו, הממונה את נוטל שהחייל "ברי רציונליות: האי בקבוצות ההירארכי היסוד על ממצה תיאור אדורנו מוסיף לזאת

ביאני' זו משותפות מפיק והוא לו, השווים עם מזדהה עצמו הוא בעוד שלו, כאידיאל  הצבא ראש את למעשה דהיינו,

מגוחך נעשה הוא אך החברות. מן המשתמע בקניין שיתוף ואותו הדדית עזרה למתן ההתחייבות את שלהם הקולקטיבי

אומר שלישית, ממדרגה לדמאגוג עד הפאשיסטים, ובמישרין. במודע  כלומר הגנראל, עם להזדהות מנסה הוא כאשר

במערכת המובטחת ההירארכיה שמתמעטת ככל הירארייכות. ודרגות פולחנים טקסים הרף ללא מדגישים אדורנו,

מלאכותיות, הירארכיות להקים הפשיסטיים מקפידים p הגבוהה, הרצינוליזציה רמת בעלת התעשייתית, החברה

המקור זה שאין כאן להוסיף יש אך גרידה. פסיכוטכניים מטעמים בחומרה נכפות והן קיום, הצדקת כל נטולות

הקיבוצניק השמאל, פעיל של זכרו בהנצחת פעיל באופן הערבי החבר משתתף קיני, למרים בהשיבה 1

חברו לשעבר,
במלחמה. שנפל הטוב
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הםאדו האופי של משאלותיו עם מלא באופן מתיישבים הירארכיים מבנים הרי בדבר. המעורב היחידי הליבדיזיוני

.(250) מאזוכיסטי

הבן להיות מאברם ומבקש אדי של לצריף מגיע המוכה שאול סמכותית. היררכיה כבעלת מובנת תהום במי הקבוצה
שלו:

יעבוד שמה...[..] ישן איתכם...שמה...אני יגור אני [..] שלי...אתה אתה...אבא [...] כסף שמתי"שמתי
אבא [...] חברים"אתך. פה כולם שלך. ...ילד יהיה ילד [...] שלי אבא יגור...תהיה בשבילכם, ...יעבוד

(68) [..] אבא, אתה צריך כולם"לא של המלך אתה

הסבר אחר. אני קבלת למען היאני' ואיבוד בצייתנות הצורך למנהיג, הצייתנות את מסמנת זו קבוצתית היררכיה

נמוך: עצמי מדימוי סובלת רינה השכונה. בתושבי שוב הכשלון את תולה בקריזה פסיכולוגי

ככה שלי לבוס אמרתי ופעם [...] כלב. במזל לו אמרתי נולדת? מזל באיזה אותי שאל אחד בחור פעם
קפצה ברבה אז בכלל? אני מי כלום. שווה לא אני כה בין אתו. אתחתן אני לי שתכיר בחור כל בצחוק:

אומרת לפעמים אני משקל. לה שאין מתכוונת היא כלום שווה לא שהיא מתכוונת לא היא לא.  לו ואמרה
לי יעזור לא זה כה בין בגדים. לי תופרת לא אני בגדים? לך תופרת את למה זבל. שתינו ברכה, לברכה:
(13) הרבה. שוות לא באמת שאנחנו פוחדת שהיא מרוב כועסת. והיא צוחקת אני יפה[...] יותר להיות

עם ומתן למשא הקשורים בנושאים עזרתו את מבקשים השכונה אנשי כולה, בשכונה הסמים סוחר צדוק שולט בסנגיר
התמכרותם. בשל לו סוגדים הנרקומנים הרשויות,

קדמי: נעים של נאומו

...] טובה סיגריה לו אציע לא בשדה, פועל לבקר ארד שאני כזה דבר אין אצלי לקהל)[...] סיגריה (מושיט
התענין טובה, מילה הכתף, על מכה להם תן אליהם, תיגש שלי. היד כף את כמו שלהם הנפש את מכיר אני [

קבלן שנעשיתי לפני פועל הייתי בעצמי הזה. מהמקום צמחתי אני אותו! קנית הילדים, איך האשה, איך
הסעד! כל את סוגר כל קודם בארץ! סדר עושה הייתי אני לי, נותנים היו ואם [...] הצבא את שגמרתי אחרי
לחפש ייצאו הסעד. את להם תפסיק האנשים. את מקלקל הסעד הזה: במקום בצמח בנאדם בתור אומר ואני

את מוגר ההסתדרות; את סוגר הקיבוצים, כל את לך סוגר שני, דבר פועלים. צריכה והארץ עבודה,
הבלגן כל עם וגומר בצים, עם גבר ממשלה ראש לך שם סדר, שיהיה חזקה משטרה לך עושה הסוכנות.

הזה.[...](18)

שרק לימדו חייו שנסיון אלים, תוקפני, קבלן כפשיסט:"[...] זה קבלן לתאר וממהר זו הזדמנות מחמיץ אינו ב.עברון
בבלאגן' סדר ביהנהגת תקיף' בימשטר הצורך על פשיסטי מאום משמיע והוא בחיים, ערך להם יש והעורמה הכוח

.(10.11.1976 אחרונות" ("ידיעות חזקה1." ובייד

בלבד: לעצמו דואג אדם כל בו כוחני כמבנה החברה מבנה את תופש בקריזה בבר גם

למה מתחשב, ולא ודוחף, לריבה, להגיע רוצה אחד כל מצטופפים, [...] זבובים; כמו זה אדם בני [...]
אז אנשים. כמו לך. יש וזבובים קטן, זה ריבה חתיכת אבל מהשני. אחד בושה להם אין זבובים, זה זבובים
הזבובים, מכל להם איכפת ולא שיגמרו, עד משמה יזוזו לא הם ראשונים, לריבה הגיעו כבר האלה הזבובים

.[...] כלום להם איכפת לא

הנשוי, הקיבוץ לחבר שהרתה הנערה טגה של במצבה לדון כדי אהר במקום שנערכת בישיבה לראות ניתן לכך דוגמה

שלילית דוגמא משמשת היא "שתעלם, תסע, נוגה כי ממליץ שגרישה לאחר שנאמרים דברים סגל נושא עזרא,
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בגורמים מתחשב עצמו: את ההגמון הסובייקט הגדרת את מבטאים ודבריו הקיבוצי מאמין האבי את אומר סגל לנוער".
נושא: בכל להחליט בבואו שונים

אנחנו נוכל האם מכן. לאחר יקרה מה אבל ממנו. ולהפטר אדם מלםלק קל דבר אין
גורלה, על בשבילה להחליט לנו יש מוסרית זכות איזו עצמנו? עיני לתוך ביושר להביט
שלילית. דוגמא היא כאילו בה לנהוג יכולים איננו חולשה. של אות הם קלים פתרונות
לתנאים קורבן שנפלה עשרה שש בת ילדה היא תופעה. איננה היא דוגמא. איננה היא

a(47) הבל. ואמונות קנאות שטוף נבער ככפר בה ננהג לא אנחנו קשים. נפשיים

עסקה ההצגה כהמון. המזרחים תפיסת את היא אף ממחישה (1997 >ת.וזיפה סובול יהושע מאת דבש ההצגה a
גבעות את רוסיתצ'כוביסטית. כאריסטוקרטיה מתוארים הקיבוץ חברי הקיבוצית. התנועה את הפוקד במשבר

מזרחית. למוסיקה מועדונים עליהן להקים המתעד מזרחי קונה הקיבוץ
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ומחזות הצגות רשימת אי: נספה

הצגות רשימת .1

קאמרי 1948 שמיר משה בשדות הלך הוא

הבימה 1949 יגאלמוסינזון הנגב בערבות

הקאמרי 1950 נ.שחם מחר יגיעו הם

הבימה 1950 שמיר משה הלל בית

הקאמרי 1950 שחם נתן קראליסיומקה

הקאמרי 1954 יגאלמוסינזון קזבלן

הבימה 1954 שמיר משה סופה ליל

הבימה 1954 מגד אהרון *חדוהואני

הבימה 1954 מגד אהרן *אייליימייק

הבימה 1956 קישון אפרים ל^ גבי על שחור

ת.חיפה 1958 הנדל יהודית המדרגות *רחוב

הבימה 1958 ברטוב חנוך לאחד כנפיים *שש

הקאמרי 1961 נ.אלתרמן כנרתכנרת

הקאמרי 1963 י.בריוסף טורא

חיפה 1965 שבא שלמה *ימיםשלזהב

הקאמרי 1972 נ.אלתרמן *חגיגתקיץ

חיפה 1970 י.בריוסף הכבשה

הבימה 1977 מיטלפונקט תהום מי
החאן 1988

חיפה 1976 י.סובול *קריזה

חיפה 1979 י.ווינגרטן *אופנייסלשגה

הבימה 1980 ג^שמחון מרוקאי *מלך

ת.חיפה 1981 א.ב.יהושע במאי לילה

החאן 1981 י.סובול היהודים *מלחמות
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ת"א אוניברסיטת מוכות *נשים

הבימה 1982 עוז עמוס *מקוםאחר

לסין בית 1982 דןאלמגור הכרך ילדי

ת.חיפה 1982 י.סובול יהודי נפש

ת.חיפה 1982 מיטלפונקט בובה

הבימה 1983 מ.בהרב *סנג'ר

ד.לפין שינקין ברחוב *הבית
הבימה 1985 להב יוני

הקאמרי 1985 ש.הספרי קידוש

הבימה 1985 מיטלפונקט זמני פירוד

ת.חיפה 1986 י.סובול ישראל מלך

הקאמרי 1986 ש.הספרי האחרון "החילוני

הקאמרי 1987 מ.לרנר משיח חבלי

הבימה 1988 א.קישון *סלאחשבתי

ת.חיפה 1988 י.סובול ירושלים סינדרום

קאמרי 1990 up ptv*< תעתועון

לוי שמעון החלומות מן הגדולה האשה
חאן 1990 י.קנז ע"פ

<<DNpn 1990 up.y תעתועון

ח.הספרי שידוך *בטולות
הקאמרי 1990 מ.ורד

הבימה 1990 מ.לרנר אלזה

הבימה 1990 י.סובול העשרים ליל

קאמרי 1991 ע.מזי"א *וינהעלהים

הבימה 1991 י.סובול סולו

בארשבע 1991 ה.מיטלפונקט הנאהבים

קאמרי 1992 לפיד שולמית חייו מפעל

ת.חיפה 1992 הורוביץ דני יאיר
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ביתלסין 1993 ש.הספרי המלך *

קאמרי 1993 יגאלא^אור *פליישר

לוי אמנון *שיינדלה
קאמרי 1993 דנון ורמי

קאמרי 1993 ה.מיטלפתקט גורדיש
i

קאמרי 1993 המדינה מבקר

הקאמרי 1996 ע.מזי"א המורדים

הקאמרי 1996 ע.מזי"א משפחתי סיפור

ביתליסין 1996 מ.לרנר ימיו סתיו

גשר 1996 י.סובול כפר

לוי אמנון חצות *תיקון
קאמרי 1996 דנון רמי

הבימה 1996 י.נבון ספרדי *בוסתן

קאמרי 1996 עדנהמזי"א משפחתי סיפור

לסין בית 1996 ש.הספרי *חמץ

הבימה 1997 זיו אלדד המוות ועל החיים *על

לסין בית 1997 מיטלפונקט גןעדןדרום

הקאמרי 1998 אור pN יגאל הנרות *ילדי

הבימה 1998 רונן אילן אחים מלחמת

הקאמרי 1998 י^נר *אורימורי

הבימה 1999 באמוץוחפר הקטנה *ת"א

הקאמרי 1999 י.סובול אלמה

תלאביב. באוניברסיטת התיאטרון מארכיון ההצגה תיק מתוך לקוחים הטקסטים *

מחזות רשימת .2

הקאמרי,1962. ותיאטתן המאוחד הקיבוץ תלאביב: גניו*. כנלית אלתרמן,נתן.

.1963 עמיקם, תלאביב: טורא. יהושע. בריוסף,
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.1970 אנילי, תלאביב: הגבשה. .

כתר,1985. הוצאת ירושלים: בורחו. בעל אפיקורס

.1992 אורעם, תלאביב: יאיר. הורוביץ,דני.

.1988 אורעם, ל תלאביב קידוש. הספרי,שמואל.

.11959] 1984 אורעם, ל ת"א אדם, ומיכאל חיה תרגום: קרנפים. יתסקו,אוג'ין. {

.1986 עםעובד, ל ת"א ליטוין, רינה תרגום ירמה. גרסיה. פדריקו לורקה,

.1989 אורעס, הוצאת ת"א. אלגו^ גיןן_ביגיך,* ,

.1988 .אורעס, תלאביב משיח. חבלי לרנר,מוטי.

.1996 אורעם, תלאביב: ימיו. סתיו .

.1989 אורעם, תלאביב: קזבלן. מוסינזון,יגאל.

.1999 אורעם, תלאביב: המורדים. מזי"א,עדנה.

.1997 אורעס, תלאביב: משפחתי. סיפיי

.1979 אורעם, תלאביב.. תהום. מי מיטלפונקט,הלל.

.1983 אורעס, תלאביב: בובה. .

אורעם,1985. תלאביב: זמני, פירוד .

.1992 ביתצבי, הוצאת ל רמתגן הנאהבים. .

.1998 אורעם, ל תלאביב גןעךןךרום.

.1983 אורעם, ל תלאביב יהודי. נפש סובול,יהושע.

.1987 אורעם, תלאביב: ירושלים. סינדרום .

.1990 אורעס, תלאביב: העשל.ים ליל

.1991 אורעם, תלאביב: j^p

.1996 אורעם, תלאביב: גפי4

.1994 כתר, הוצאת ירושלים: תמר, עקדת רגן,נעמי.

.1989 אורעם, תלאביב: סיומקה. לי קרא נתן. שחם,

טברסקי,1951. הוצאת תלאביב: הלל. בית שמיר,משה.

אורעם,1989. תלאביב: בשדות. ן^לך היא
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ביסולו* שפינוזה של הפרומתאית דמותו בז: נספח

מורדת, המודרנה: בתרבות הפרומתאית הדמות של אופייה קווי את מהדהדת '77 לאחר במחוות ההגמון של דמותו

כפי באמסטרדם, דתית בכפייה הנלחם שפינוזה הוא זו דמות של הבולטים ממיצגיו אחד היאור'. את לגלות שואפת

דתית בכפייה ומלחמתה השפינוזאיתפרומתאית הדמות של במאפייניה אדון זה בנספח של?. במחזה הדבר שמוצג ,
בקהילה ודן הישראלית בחברה שהתפתח הליברלי השיח היגדי מחלקי הארוגים דמות במאפייני אדם, זכויות השוללת י'

ונגד דמוקרטית חברה למען שפינוזה של מאבקו הצגת .'77 של הפוליטי המהפך לאחר 'פונדמנטליםטיתי החרדית

האנטי השפינוזאית להתנגדות תשתית טקסט ומהווה החרדים אודות השיח מתוך שצמח כטקסט תוצג דתית, כפייה

בתיאטרון. חרדית

בסולו החרדי ותשלילו פרומתאוס .1

לחרדיות. כאנטיתזה המורדת הפורמתאית הדמות את ויאימץ' סו^ו המחזה צמח החרדים אודות הליברלי השיח מתוך

המורד הציוני בסובייקט גם מגולמת הפרומתאיות אדם, וזכויות דמוקרטיה דגל נושא בשפינוזה מגולמת הפרומתאיות

האינדבידואליסט.

למודרניזציה: פורמתאוס בין מחברת (1993) חינסקי שרה

סביבתו, את עצמו, את פרומתאוס מכונן הירואי במאבק הפרומתאית. הדרמה של הגילום היא המודרניזציה
של זהותו את גם אחת ובעונה בעת ומכונן מעצב העצמית הזהות כינון אבל שלו. ההיסטוריה ואת חברתו את
אליה מתלווה אבל הציונית, השחרור תנועת של הפרספקטיבה את אחד מצד מגלמת המודרניזציה האחר.

.(111 (שם, האחר. של והדחקה דיכוי של מערכת

מפותלות המודרניות דרכי הדדי. מתח של מתמשך ציר על שרויות ונאורות מודרניות כי אומר (2000) אוחנה דוד

אדון להיות המערבי האדם של הפרומתאית בתשוקה אלא לקדמה, במגמה או לנאורות ברצון מצויים אינם ושורשיה
כדי שקיבלן. הנסיבות בתוך לא עולמו את ולעצב הטבע על לשלוט ובאמצעותה תבונתושלו את לכונן לעצמו,

 והמדע הקדמה האנושות, מושג האוניברסליות, הנאורותהתבונה, את חסידיו גייסו המודרניות פרויקט את להגשים

והזינה הי"ט המאה של הפוליטיות האידיאולוגיות ביסוד עמדה הזאת התשוקה הפרומתאית. תשוקתם בשירות ורק אך

זה במובן מודרניים הם האלה והמשטרים האידיאולוגיות העשרים. במאה בעקבותיהן שקמו המשטרים דפוסי את

(שם,טו): האדם. של ובדמותו בצלמו והחברתית הפוליטית המציאות את למסד שביקשו

האנושות, לשחרור והי"ט הי"ח במאות מהוגיהדעות רבים אצל המרכזי הדימוי היה פרומתאוס
את שגונב האנושי, המין נציג חדשים. אופקים ואיתור האנושיים הגבולות פריצת האדם, שיוויון

הערכים למען הדגל נושא היה בניהאדם, בין והתבונה הידע אור את ומפיץ מהאלים האש
בתודעתו לגלם ומבקש מקומם את תופס אליליו, על שקם האדם זהו האוניברסליים. האנושיים

שבה במציאות פרומתאוס של תיגר קריאת הוא האלים באבי המרד האלוהות. את העצמית
(שם,3) לאדם. מעבר מוחלטים ערכים מתקיימים

עצמו את הזה החילוני השיח תפישת על מושתת החרדים על השיח בתוך לפונדמנטליזם כניגוד הנאורות הבניית

האדם. וזכויות חופש בעקרונות הדוגלת מבוססת כדמוקרטיה

אדם וזכויות דמוקרטיה  ומדינה דת הפרדת 1.2
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עיקבית. בצורה מופיעה בהם והפגיעה האדם זכויות רשימת אדם: זכויות של מניפסט כמעין ערוך סולר המחזה

סמל היה (1983) לוי, זאב טוען שפינתה, שפינתה. הוא הלוהם באמסטרדם, היהודית הקהילה ראשי הם המפרים

הציונות: אבות בעיני

מרקס ועד ושלינג מפיכטה גילמו, האש להשגת ומאבקו האור אחר פרומתאוס של שחיפושו כפי
הגרמני האידאליזם של לפילוסופיה סמל לו, שמחוץ שרירותיים בכוחות המורד האדם את וקאמי,
שפינוזה וחילוניות, למודרניות משכילי למאבק סמל הציונות, למנהיגי לסמל הפך שפינוזה גם כך .

(זאב שונות. אדם וזכויות חילונית מדינה למען ומדינה, דת הפרדת למען המאבק את עבורם גילם
לוי,14,1983).

בחשיבה יחסית חדש מושג הוא (Human Rights) האדם' 'זכויות המושג כי כותבת גביזון11 רות המשפטנית

ה המאה של המדיניות ובתורות המודרנית, החשיבה במרכז הפרט את המעמיד המודרני בהומניזם ראשיתו האנושית.

'זכויות או האדם', 'זכויות גבולותיו. את ובעיקר  המדינה של כוחה מקורות את ולהצדיק להסביר ניסו אשר ,18 
שלטון של בכוחו תלות ובלי האנושי, וכבודו טבעו מכוח אדם הוא באשר לאדם המוקנות זכויות אותן הן טבעיות',
ולרכוש לחרות לחיים, הזכויות את מנה אשר לוק, גיוהן הינו זו, מסורת קשורה שבשמו העיקרי, ההוגה כלשהו.

שלטון. כל כלפי אדם כל של היטבעיות' זכויותיו

וה 17 ה במאות כי אומרת היא פלא, זה אין מדיניים. הסדרים על אנושיים למאבקים סיסמאות שימשו אלה זכויות

החלו החדשה בעת רק גדולות. מהפכות לאחר מדינות של היסוד מסמכי אל דרכן את הטבעיות הזכויות מוצאות 18

אז. רק נולדו הרעיונות כי להסיק אין אך אדם', 'זכויות של התווית תחת להופיע אלה רעיונות

קשר בלי הבסיסיים, צרכיו ואת האדם את מתפישתנו נגזרות הן הן; כן כשמן האדם זכויות מפרטת: (1994) גביזון

של או השלטון של הראוי המבנה את שלנו מסוימות מתפישות וכן מסוים, למין או מסוימת לקבוצה להשתייכותו

זכויות הם. באשר האדם בני לכל המשותפים הבסיסיים הצרכים מן נגזרות לאנשים המוקנות מסוימות זכויות החברה.

את המקיימים להסדרים תביעות בכלל: החברה כלפי ובתביעות אחרים אנשים כלפי בתביעות מתבטאות אלה

אלה.(11 בזכיות  רשויות או פרטים של מפגיעות להימנעות ותביעות ושוויון חירות כבוד, של היסודיים האינטרסים

'1(

הזכויות עזר. וקבוצות מהותיות קבוצות ארבע עיקריות: קבוצות לחמש גביזון, אומרת האדם זכויות את לחלק נהוג

(שם): לכבוד והזכות לשוויון הזכות לחירות, הזכות ולביטחון, לחיים הזכות הן המהותיות

אדם, לחייב שאין רק פירושו דת חופש באם שונות. דתות בין המלחמות רקע על ופותחה הוכרה דת לחופש הזכות

ההסדרים הגבלה? או 'עונש מאמין אדם על המטילים הסדרים לגבי מה עליו? אוסרת שדתו מה לעשות חוק, באמצעות

מעמד את בודקים כאשר אלה קשרים להבין קל הנשים. ולזכויות להינשא לזכות מדת, לחופש גם קשורים הדתיים

ישראל.* במדינת הדת

.1991 א/ כרך בישראל, והאזרח האדם זכויות גביזון:עורכת: רות, 11

האזרחיות הזכויות וכלכליות. חברתיות זכויות לבין והפוליטיות האזרחיות הזכויות בין מבחינה גביזון "
פעילה להשתתפות הזכות כגון לזכויות כוונתו להכרה, שזכו הראשונות היו היסטורית, מבחינה והפוליטיות

הללו הזכויות של עיקרן תנועה. התאגדות,לחופש לחופש דת, לחופש דעה, ביטוי,לחופש לחופש החברה, בתיי
הן אלה זכויות ושיפוטו. בחירתו לפי לפעול מיוהדת, הצדקה ללא הפרט, מהגבלת החברה של הימנעות הוא

ולהבטיח להתערב לא נדרשת היא שלילי: הינו המדינה על המדינה על המוטל החיוב חירות. של זכויות בעיקרן
יתערבו.(גביזון,1994,12). אל אחרים פרטים כי

הנישואין דיני תחום על דתי מונופולין שורר ראשית, בזה. זה הכרוכים מובנים בשני ממלכתי הוא זה מעמד 'י
מעמד בעלי שהם וכדומה) דתיות מועצות ראשיים, רבנים (בתידין, דתיים מוסדות יש ושנית, והגירושין;

(נביזון,69,1994). ממלכתי באופן הממונים התפקידים וממלאי ממלכתי,
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חייים, מסוים מאדם ששוללים אימת "כל בהן: פוגעים מתי קובע היא אדם זכויות הם מה גביזון שמזהה לאחר

(גביזון,16,1994). "[..] שלו האדם בזכויות פוגעים  כבוד ביטחון,חירות,שוויון,
בזכויות ובפגיעה החברתית הסגירות בהיבט מתמקדים ובגלותיות בחרדים שעוסקים המחזות בהמשך, שאראה כפי

הדתית הקהילה פוגעת בו האופן ואת אדם זכויות של האלה העקרונות את ביותר הבולט באופן שמגדיר הטקסט האדם.

באופן מציג האזזרוו החילוני שפינוזה. של ומשנתו חייו את ומגולל סובול יהושוע של סולו הוא אלה בזכויות
הלכה. מדינת וכינון עליה החרדים השתלטות לאחר ישראלית חברה גרוטסקי

בסולו שפינוזה הגלותית: הקהילה עלידי בהן והפגיעה אדם זכויות 1.3

שפינוזה של הגותו על מתבססת אדם, וזכויות דמוקרטיה ערכי למען המערכה את כמייצגת שפינוזה של דמותו בחירת

ל סולו שכתב המחזה אוזות סובול יהושע את זלצמן שואלת זלצמן לאביבה בראיון אלה. בסוגיות בעיקר שעסקה

עונה1: סובול כיום?" כחילוניים החרדים מלחמת על נכתב המחזה כאילו "נשמע,

וביטא מהמדינה הדת הפרדת של האידיאולוגיה את ביותר החריפה בצורה ניסח שפינוזה
של היסוד קווי את קבע בעצם הוא האחרים. לפני הרבה חופשית, מודרנית מדינה ברעיונותיו

את קנה לא הוא לצערנו, אבל אותו. העריץ גוריון בן זו מסיבה המודרנית. הדמוקרטיה
מהמדינה. הדת את הפריד ולא הסוף עד שפינוזה של האידיאולוגיה

םובול שנה, 300 לפני מקום באותו בדיוק היום נמצאים שאנחנו לנו, שנדמה רגעים בהצגה יש אבל שואלת: זלצמן

עונה:

עם שך הרב יצא המחזה את שכתבתי שבזמן המקרה קרה אבל שלי, הכוונה היתה לא זאת בעיקרון,
שפינוזה גם כי ההוא, המצב את עיני לנגד ראיתי ופתאום שפנים, שאוכלים הקיבוצניקים על ההתקפה

הפרובוסלבית, לכנסיה חזרה יש ברוסיה הדת. אל שנסוג בעולם היום חיים אנחנו טריפות. באכילת הואשם
.[...] הדת. אל נסיגה יש אצלנו וגם החומיניזם, אל נסיגה באיסלאם

שלטון: של טיפוסים בשני למעשה עסק שפינוזה של התיאולוגימדיני" "המאמר כי מציין (2000) רביצקי אביעזר

שיצאו העברי העם בני החדשה. החילונית הדמוקרטיה שני, ומצד הקדומה, המקראית התיאוקרטיה אחד, מצד

את ומסרו שלהם, היצרי הדחף עלפי או תבונתם עלפי לחיות הטבעית זכותם על ויתרו שפינוזה, כתב ממצרים,

אל של כוזב דימוי על מיתוס, על התבססה זו פעולה אמנם האלוהי. הריבון הוא הלא אחד, ריבון בידי האישית חירום

את יסד הזה העבדים שעם העובדה את היטב משקפת היא אך הנבחר, עמו על מלמעלה המולך ומצווה, שופט אישי,

הממשי הפוליטי הכוח זו. לסמכות בלתימתונה ציות של העיקרון ועל חיצונית סמכות של הבסיס על שלו הפוליטאה

כדי בכך אין אך אדמות. עלי דברו את שייצגו הם לעמו, האלוהים בין שתיווכו הם יורשיו. ובידי משה, בידי נמסר

הדתית האמונה של בעולמה ומכונן מרכזי מושג נעשה עליונה חיצונית לסמכות שהציות ההנחה את לשנות

התיאיסטית:

העתיקה. העברית המדינה של חוקתה בתור אותה ופירש פוליטי, לחוק משה תורת את אפוא עשה שפינוזה
שפינוזה של נימוקיו הדתיתהמדינית. חוקתה של תוקפה אובדן את גם סימן הממלכה של חורבנה לפיכך,
משבטלה ולכן, המדיני, לקיום כולו משועבד איננו אם דתי לחוק קיום אין לאמור, פוליטים. היסטוריים הם

(53 (רביצקי,2000, עמה. הדתי הצו גם בטל  המדינה

.7,10,1991 דבר, זלצמן, אביבה 1
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התורה מהי שפינוזה את מורטירה הרב שואל לשפינוזה. מורטירה הרב בין בדיאלוג סולו במחזה ניכר זה עניין

להתקיים, חדלה מדינה כאשר [...] הראשונה העברית המדינה של החוקים ספר היתה "התורה עונה: שפינוזה בעיניו,

.(55) תוקפם" את מאבדים חוקיה

מבסס היה יכול אילו רביצקי. מדגיש בה, חפץ ששפינוזה החופשית הדמוקרטיה כמובן, הוא החלופי המשטרי הדגם

התאיסטי.^ הדתי לדמיון מקום בה נותן היה ולא התבונה, שלטון על כולה אותה

ושיחרורה המדינה של המלאה עצמאותה הבטחת של התכלית היא בחיבורו, עליה מגן ששפינוזה הראשית, האידיאה

של קיומן שולל שפינוזה הדתי; המעשה ענייני בכל להכריע העליונה זכותה גם מכאן כנסיתיים. במוסדות תלות מכל

.(22 (לוי המדינה. לצד עצמאיות כנסייתיות רשויות

עיקריים: נדבכים שלושה על 'המאמר' של העיוני המסד את להעמיד אפשר לוי, אומר םכמאטי, באופן

המדינה. אושיות תחת הדת חותרת כך באשר הפילוסופיה, על הדת השתלטות של הנסיונות שלילת .1

הדת. של האינטרסים את חופפת המדעית המחשבה חירות .2

אינה שגם אלא הפילוסופית, לחשיבה הנוגעים בעניינים להתערב צריכה שאיננה רק לא הדתית האמונה .3

(21 (לוי האחרות. הדעות בעלי את לרדוף צריכה

מצוות את מבקר שפינוזה המדינה. מן הדת להפרדת הטעמים של מפורשים והסבר ניתוח כולל בימאמר' עיקרי ממד

כאידיאל הציות עיקרון את מעלה בזמן ובו לציות, ומחנכות החופשי האישי ברצון פוגמות הן באשר היהודית, הדת

.(31 (לוי מדיני.

ופרומתאום שפינוזה 1.4

אך ובפרנםיה, בקהילה למרוד יכולתו בשל הישראלי התיאטרון של מובהקת פרומתאית דמות הוא בסולו שפינוזה

הנאורה. התבונית עולמו תפיסת בגלל בעיקר

מהווה ואף שילון ובטולות שייבללה פליישר, למחזות אידיאולוגית' 'תשתית מעין כאמור, משמש סולו המחזה
סולו: לפני שנכתב האחרון החילוני את לפענח העוזר טקסט

ומדינה דת הפרדת ברעיון ודוגל מגדיר המחזה .1

בכבוד מ7ת,פגיעה חופש ביטוי, חופש דעה, חופש לחירות, הזכות אדם: זכויות של המדע את מגדיר .2

באלה. וכיוצא האדם,

תבונית הלא החברה חרמות: פראדו וחברו שפינוזה על שמטילה הלאתבונית החברה את מגדיר המחזה .3

אדם. זכויות שוללת

בסולו המודרנית המדינה ויסודות שפינוזה 1.5

כפייה כל להרחיק שיש טען לא והדיבור, המחשבה חירות על ב'מאמו' שהגן שפינתה כי מציין (1983) לוי זאב 'יי

הממלכתי לממשל מעניק הוא זה ושבטח המדינה, להסדר כפופים להיות צריכים הדתיים המעשים דת. בענייני
שפינתה של מטיעוניו מעט לא הושפע שלו היהדות שמושג מנדלסון, משה שבקדושה. העניינים על משפטית זכות
רוח כבר מפעם בדבריו המעשים. בשדה מלאה,גם דתית חירות גרס כאשר קדימה, צעד זו מבחינה צעד ב'מאמר'

ה18. המאה של ההשכלה
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הקהילה פרנסי התנהגות אופן מתוקנת, דמוקרטית במדינה אדם זכויות אלמנטים: כמה בין מקשר סולו המחזה

כל ייעלמו ומחשבה דעה חופש בלי שפינוזה. שמגדירה כפי זו שלילה של העגומה והתוצאה הפרט זכויות את ששוללת

מהקהילה."' החושבים האנשים

הדעה חופש א.

ובמיוחד עצמאית לדעה הקהילה חברי זכויות את באמסטרדם היהודית הקהילה שלילת דרך בסולו מופר הדעה חופש

חרם. הוא הדעה חופש של ההשתקה מאמצעי אחד שפינוזה. של דעתו את

[...] מעמד כסף, לי "מציעים בשוחד דעתו את לקנות ניסו הקהילה פרנסי כי הזונה למארי מספר שפינוזה
^ .(16) חושב"'. שאתה מה תגיד על רק  רוצה שאתה מה 'תחשוב

עם לעימות להכשירו מנסים והם העיר לפרנסי מגיע שפינוזה של חברו פראדו, חרם. עלידי מוכנע הדעה חופש

להיות פוחד אני בודד. כאדם לחיות מכדי חלש שהייתי משום רק בתשובה "חזרתי להם: אומר פראזו שפינוזה,

לו מבהירים הקהילה פרנסי .(46) לנפשי." ולהיעזב בניעמי עלידי מוחרם להיות פוחד אני לחברים. זקוק אני מנודה.

זמני שקט ולהשכין להם לציית בתשובה, לחזור שהסכים הוא העיקר מוחרם, להיות פוחד הוא מדוע מעניינם זה שאין

הקהילה.

לסלומון: אומר אדם, וזכויות דמוקרטיה הנאורות, לפיד נושא שפינוזה,

לגלות, פושעים כמו ישרים אנשים לשלוח [..] הרוח את תדכא אם המחשבה, חופש נגד האדם את תסית אם
תהיו אתם מהקהילה. יברח חושב אדם שכל לכך תגרמו מהמקובל...אתם שונות בדעות מחזיקים הם כי

אך להתבטא למקובל, מנוגדת או שונה בצורה שחושב אדם, לאלץ אפשר אי [...] העם. של לניוונו אחראים
כולה.(46). החברה לכל אסון הרות לתוצאות בכך לגרום בלי עליונה סמכות איזו של התכתיבים לפי ורק

משומשות, בדעות מחזיקים "ההמונים : עונה שפינוזה צודק?" אתה ורק טועים, "כולם שפינוזה: את שואל מורטירה

.(56) חופשית" מחשבה בעל יחיד ידי על רק להיעשות יכולה ותגלית תגלית, תמיד היא האמת

בכלל. למרוד חופשית, מחשבה בעל יחיד של הפרומתאית ליכולת התגליתהמדעהנאורות את שפינוזה קושר שוב

למה ומטיף הדת, כפיית נגד מוחה ובעצם דתיים ולא אזרחיים משפט בהליכי ובשימוש מדת בחופש דוגל שפינוזה

מדת". "חופש היום שמכונה

מדת חופש ב.

מדת: חופש גביזון מגדירה כך

קשרים להבין קל הנשים. ולזכויות להינשא לזכות מדת, לחופש גם קשורים הדתיים ההסדרים  מדת חופש
בזה: זה הכרוכים מובנים בשני ממלכתי הוא זה מעמד ישראל. במדינת הדת מעמד את בודקים כאשר אלה
ביותר, החריפה ההתנגשות כי ספק אין והגירושין. הנישואין דיני תחום על דתי מונופולין שורר ראשית,

בדעות להחזיק החופש הוא המצפון "חופש סולו: המחזה תומך בו חופש המצפון, חופש את גביזון מגדירה כך "
גם אבל המוסרי, הדבר מהו השאלות לגבי השקפות כמובן, כוללות אלה דעות המוסר. בתחום בעיקר מסוימות,

ומעמדו" שלו התוקף מקור חברתי), או ('דתי,תילוני,אישי המוסר מקור כגון בשאלות 'נזטאאתיות' השקפות
(גביזון,14,1994).

בכל דעה לעצמו לגבש הפרט חירות במהותה היא הדעה לתופש "הזכות ומצפון: דעה חופש מגדירה גביזון *

מדע. ענייני וגם אישיים עניינם דתיים, עניינים מוסריים, עניינים פוליטיים, עניינים היום: סדר על המצוי עניין
או כמסוכנת נתפשת היא אם וגם מקובלת היא אין אם גם מסוימת בעמדה להחזיק החירות פירושו הדעה חופש

(גביזון,14,1994). כמזיקה"
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מדת: לחופש לאמאמינים של זכותם לבין בישראל הדת של הממלכתיות בין היא במחלוקת, ביותר השבויה
מצוות לפי לפעול חיוב ללא חייהם את לנהל דת של המחייב התוקף את מקבלים שאינם אנשים של זכותם

(שם,,69,1994). הדת.

לבית רבקה אחותו את גרר מדוע שפינתה את בכעס סלומון שואל כאשר מדתי. 'חופש עיקרון את מדגים שפינוזה

לו; עונה שפינוזה שלם, תורה דין פני על האזרחי החוק את העדיף מדוע אמסטרדם, של האזרחי הדין

אפשר אי עליהם אלוהים'. 'חוקי הם הטבע חוקי רק [..] חיים אנו שבה הזאת המדינה חוקי אינם התורה דיני
ודברה קדושה, איננה המדינה [...] מעשיאדם. מדינה. חוקי הם טבע. חוקי אינם התורה דיני [...] לחלוק.
באמצעות האדם את להגביל או לשלוט איננה הסופית ומטרתה קדוש איננו המדינה שלטון [..] קדוש. אינו
של הטבעית זכותו את ולחזק פחד, מכל אדם כל לשחרר היא המדים; מטרת להפך: כפויה, משמעת או פחד
וסדר, משטר של לעבדים האדם בני את להפוך איננה השלטון מטרת [...] בחופש. ולעבוד להתקיים האדם
של האמיתית המטרה הגבלה. בלי בתבונה ולהשתמש בביטחון גופם ואת כוחם את לפתח להם לאפשר אלא

(55) צוחקים). וסלומון (מרקאדו החירות. היא השלטון

האדם: בזכויות הפוגע אופי הקהילה, של הדתי אופיה את חושפים ואנשיו מורטירה

לך יהיו לא אחרים. חיים לך יהיו ולא שלך, חיים אלה אחרים? חיים לחיות ותלך אותנו שתעזוב חושב אתה
יהודי, וגדלת יהודי נולדת אותך. אהרוג אני [...] רבה באהבה אותך גידלנו ניתן. לא אנחנו אחרים. אלוהים

.(80) כיהודי ותיקבר תמות ואתה

ומדינה: דת והפרדת הפרט חופש את המחזה בסוף מהללת דבר של שבסופו שפינוזה של האפולוגיה

שבה ברפובליקה, לחיות הנדירה הזכות לנו יש ספר). של עותקים לנוכחים (מחלק שלי האפולוגיה זו
האלוהים חלש כך כל [...] מצפונו לפי אלוהיו את לעבוד רשאי אדם כל המחשבה. חירות אדם לכל שמורה
] ויחיד? אחד אדם מפני עליו לשמור כדי שלכם המשחית ולכלי לסכינים לאבנים, זקוק שהוא שלכם, הזה

מכם.(103) שגזלתי שלכם האלוהים את שלי מהבשר ותתלשו לגזרים אותי תקרעו בואו, [...

בפרטיות פגיעה ג.

במסבאה שפינוזה את ראה כי לםלומון אומר פיטר מעקבים. של בסדרה שפינוזה של בפרטיותו פוגעים הקהילה אנשי

אכל הוא כך ואחר גויים, בחברת בירה שתה הוא מדווח: פיטר שם. שפינוזה עשה מה שואל סלומון ואןליבסחוטן. של

אותה ועישן מקטרת הצית הוא הארוחה, את שסיים לאחר תמנונים, וראשי שלוקים סרטנים שכללה ארוחה, אתם

ששפינוזה לאחר כי מספר פיטר שבת. בערב עשה מה להם לספר יכול הוא האם פיטר את שואל סלומון בפרהסיה.

מאדאם עלידי שמנוהל לביתהשעשועים, ונכנס בומסלוט לרחוב מיהר "הוא מרקאדו וסניור מורטירו הרב עם נפגש

(48) הארמאן". מארטלט

בבית נשאר הוא "לא. מדווח: פיטר הכנסת, לבית והלך השבת כניסת לפני המקום את שפינוזה עזב האם שואל סלומון

.(49) פיטרס". מארי החשק, נערת של בחברתה הלילה את שם ובילה השבת, כניסת לאחר גם השעשועים

נגזרות הזכויות כל האדם. זכויות לתפישת מוצא וכנקודת מאוד בסיסית כזכות לכבוד' 'הזכות את מציינת גביזון

וייחוד צר מובן מפרשת גביזון בזכויות, והכללית הראשונה זה חשוב במובן היא לכבדו הזכות לכבוד. אדם של מזכותו

נלווית פגיעה עימן שאין אנושי, בכבוד מיוחדות פגיעות להגן, הזכות באה שעליהן בכבוד פגיעות זאת: זכות של

בשוויון.1 או בחיים בחירות,

של בסודיות פגיעה עינוי, השפלה, משפיל. לסיפול חשוף להיות לא הזכות נמנית באלה כי אומרת גביזון 4

''אלא בחיים, או בשיוויון בחירות, 3גיעה מהווים שהם מ3ני אסורים איגס אלה כל  האינטימיות ההתקשרויות
(שם,16). עצמ" כבוד לחוש שלנו הבסיסית ביכולת שלנו, האדם דמות בתשתית פוגעים שהם משום
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בזולת מפגיעה הימנעות  לחירות הזכות ד.

תחושת אצלו שתתקיים הראוי מן  עצמי מכבוד להינות שיכול כדי גביזון, כותבת אוטונומי, להיות יוכל שאדם כדי

להימנע החברה חובת נובעת מכאן לגביהם. החלטותיו את ולקבוע חייו את לתכנן בחירותו כרוכה זו אחריות אחריות;

(גביזון,14,1994). טוב. טעם להגבלות יש כן אם אלא אדם, של חירותו את מלהגביל

באמסטרדם. הקהילה פרנסי ומורטירה לסלומון שפינוזה בדברי מפורשות מובע בזולת מפגיעה הימנעות של זה עיקרון

לך?" המיוחסות בהאשמות מודה אתה "האם שפינוזה; את שואל סלומון

על וחשבון דין לאיש חייב אינני אחרים, אנשים של בזכויותיהם או בחירותם פוגע אינני עוד כל שפעתה:
מעשיי.

הקהילה. חברי של ברגשותיהם פוגע אתה מןרטירד,:
האלה והמנהגים המאכלים שם במסבאה, אלא הכנסת, בבית חזיר אכלתי ולא מקטרת, עישנתי לא שפעהה:
אף להדיח ניסיתי ולא בדרכיי, ללכת איש פיתיתי לא ומעולם שלי, בצלחת להציץ איש הזמנתי לא מקובלים.

(49) מאמונתו. אחד

ביטוי חופש ה.

דוגמתי, באורח מאליה כמובנת בדעה להחזיק מקשה, לפחות או מונע, מקובלות בלתי לדעות ביטוי חופש

לדיון מחויבת הדמוקרטית השיטה לדמוקרטיה. מיוחד ביטוי לחופש השלישי החשוב הטיעון גביזון. אומרת

לפרטים הזדמנות לסיפוק ההכרעות, בקבלת בחברה הפרטים של לשיתוף ומחויבת הכרעות לקבלת כדרך

את משמעותי באופן המגביל משטר יותר. טובים דעותיהם או שפתרונותיהם, בחברה זולתם את לשכנע

(גביזון,58,1994). דמוקרטי. איננו הביטוי חופש

אומר: שפינוזה אלוהים, בנושא דעתו על שפינוזה את תוקף שמרקאדו לאחר

הביטוי. חופש את ממני לשלול חושב. שאני מה לומר עלי לאסור רוצים אתם מחור? סחור ההליכה מה [...]
על לוותר אותי תשכנעו אולי וחזקים. טובים נימוקים לכם יש אולי אותם. ונמקו בגלוי הדברים את אמרו

.(51) החופש.

במקום כאשר שלו הביטוי חופש את לשלול להם מתיר ואינו נענע אינו הפרומתאי שפינוזה דבר של שבסופו כמובן

מהקהילה. סופית אותו שמנתקת הדמוקרטית משתנו את הקהילה פרנסי בפני קורא הוא אפולוגיה

ומדינה דת הפרדת ו.

או לשלוט איננה הסופית ומטרתה קדוש, אינו המדינה שלטון " ומדינה: דת הפרדת ברעיון דוגל בסולו שפינוזה

.(55)" כפויה. משמעת או פחד באמצעות האדם את להגביל

לפרנסים: אומר שפינוזה

לנצרות. היהדות שבין המלאכותית המחיצה את להפיל רוצה אני להפך. מאיש. זכויות לגזול רוצה לא אני
הדתות, לתיקון בסבלנות לחכות מציע לא אני [...] להן. המשותף וזה האמת, אל חותרות במקורן שתיהן

.(51) הדת. מן המדינה את להפריד  שתיהן ולטובת המדינה. בתיקון לעסוק אלא
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הדת מוסדות של דמוקרטי' היבלתי אופיים 1.6

אומר: מורטירה מכפירתו. בו שיחזור כדי אמסטרדם פרנסי של גדול לחץ מול עומד שפינתה
בידוד שפינוזה את נבודד אם מנוס. ...אין [...] כוחו את לשבור ניאלץ אנחנו מרצון. בו יהזור לא שפינתה
יחפש אם חודש. למשך חרם עליו אטיל אני בו. ויחזור שיישבר סופו בקהילה, תומך לו יימצא ולא מוחלט,

*.(15) אתו לדבר תסרב כמובן, אתה, תמיכתך את

שפינוזה: לדברי עונה הרב מורטירה

יקיים שלא מי הקב"ה. ידי על לנו שניתן הספר של והרוח התוכן על נשמור אנחנו בקהילה, שנשלוט זמן כל
הדין.(15). את אתו ונמצה העם, לאוייב ייחשב התורה, חוקי את

אינו הוא כי אפולוגיה מכין אינו הוא בו, לחזור לו שהקציבו החודש בתום כי ולמרקאדו לםלומון אומר שפינוזה כאשר

מרקאדו: אליו מאיים בו, לחזור מתעתד

ואפשר [...] אותך. להכות אפשר זה. את לעשות רוצים לא אנחנו ואתך. לרמוס יכולים אנחנו בחור. שמע
ו... שבורות, צלעות כמה שיניים, כמה [...] חובות, שילמו שלא יהודים, בכמה שטיפלו כמו בך לטפל
ואתם שמצאו כאלה היו [...] כן? הישר, מדרך סטו איפה ולהבין, לראות נפקחות אדם בני של עיניהם

בתעלה.(80)

יאזין לא איש שם נידח כפר לאיזה לגלות ייאלץ שפינוזה כי מאיים בגלות, ומאיים מרקאדו דברי את ממשיך סלומון

לו.

נכנע: שפינוזה כי נראה לרגע

אולי כזה? דבר יש חופשית. מחשבה מה חקירה. חקירה,מי מה [...] חלש אני אותי. שברו כוח. יותר לי אין
מה אמת, מה שקובע הוא שלנו הבחירה חופש אולי באמת. גם בכול. ספק להטיל דהקארט.אפשר עם הצדק
אין  הבחירה בחופש תלויה האמת אם בדת? ולא במדע, דווקא לבחור למה קארט, דה עם הצדק ואם לא,

(81) הדת. על הטבע למדעי יתרון שום

הרבים. לגווניהם אדם בזכויות תמיכה כתב שהיא שלו האפולוגיה את מחבר ושפינוזה חולף זה שבירה רגע אך

טקס ונידוי, קללות בטקס 'ורכה' הוא והמחשבה, החירות זכות אודות שלו האפולוגיה את מקריא ששפינווה לאחר

חירותו: את שמגביל

ימחל לא אלוהים [...] בקומו. וארור בשכבו, ארור בלילה. וארור ביום, הוא ארור (וכולם) הזה האיש ארור
ולא פנים, איש לו יאיר ולא בכתב, ולא בדיבור לא עמו, בדברים איש יבוא שלא גוזרים, אנו בזאת [..] לו
הכתב. מן מדבריו דבר יקרא ולא ממנו, אמות ארבע במרחק יעמוד ולא אחת גג קורת תחת במחיצתו ישהה
ויקללנו וירק בו וישליכנו שלו, כסף שווה או חפץ אותו ייטול כלשהו, חפץ הזה האיש מידי שקיבל מי וכל

הזה.(104) האיש ארור ומקלל:) יורק האפולוגיה, את שפינוזה לעבר משליך (מורטירה בו:

על וחוזר יורק האפולוגיה. עותק את עליו משליך אחד כל שפינוזה. פני על הנוכחים וכל הפרנסים עוברים אחד אחד

לקהל האחרונים דבריו בחשכה. מוקף בחלל, מבודד הוא במיטתו. יושב שפינוזה הזה. האיש ארור אחד כל הקללה.

"מחיר אומר: שפינוזה משליטים. שהם וליחושך' בהווה החרדים של דתית לכפייה הרודפת קהילתו את קושרים

כלכד למה הזמן? מה הזה? המקום מה אני? איפה ושואל:) הקלה, את מגלה (הוא [...] מאוד. כבד הוא החירות

שלי). הדגשה .103)" חשוד?

כפי החרדים בקרב השיטור שיטות את מהדהדים וההפוזדה השיטור ושיטות הקהילה פרנסי של ^איומיהם
שידוך. בטולות שיינדלה, במחזות הדבר שמוצג
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בתיאטרון היסטוריוגרפית שפה גי: נספח

דרכם הדרמטייםתיאטרוניים האמצעים מהם בודק הפולקלור' ויקהילת המדומיינת' 'הקהילה הבניית אודות הפרק

הדרכים ומהם בתיאטרון הרשמית הלאומיתציונית ההיסטוריוגרפיה ואת זהותה את המדומיינת' היקהילה מבנה

האלה האמצעים בדיקת זו. להיסטוריוגרפיה 'מחוץ' ומיקומה הפולקלור' 'קהילת של זהותה מובנים באמצעותם

יסוד: הנחות שלוש על מתבססת

שני צמיחת בתיאטרון לראות ניתן ואילך השבעים משנות  תיאטרונית היסטוריוגרפית שפה  ראשונה ימוד הנחת

מלף ספרדי; טיסתו הפולקלור: ומחזות לעיל, שהוזכרו המדומיינת הקהילה מחזות עבר; המשחזרים מחזות סוגי

היסטוריוגרפייםתיאטרוניים עקרונות לכמה הודות נרקמת היסטוריוגרפית והדרה הכללה הגרף. ילדי מרוקאי;
המזרחים של וזיכרונם עברם את שתפסה הציונית ההיסטוריוגרפיה לגישת מתאים זה עבר ייצור בהמשך. אפרט אותם

לתרדמה שנפלו [...]" קפואים' בחיים כישקועים המזרח יהודי קהילות את שתארה תפיסה הציוני, לנרטיב מחוץ

[ 169,1937 ([הורוביץ היסטורית" בתרדמה נתונים הם כאילו זה היה [...] היהודי העם תולדות רוחנית...בשולי

פיטרברג,98,1995). אצל מצוטט

ברצפים מאורגנים המדומיינת הקהילה במחזות האירועים  סיבתי ורצף היסטורית פרספקטיבה  שניה יסוד הנחת

מחזות לאירוע. אירוע בין הסיבתי הקשר נעדר הפולקלור שבמחזות בעוד ההיסטורי, הקשר את ומבנים סיבתיים

לעומת הפולקלור מחזות  ההיסטורית הפרספקטיבה ידועה: היסטוריוגרפית במתודה מעוגנים המדומיינת הקהילה

,(53 (וינריב,1987, ומסולף" מעוות האירועים "תיאור היסטורית פרספקטיבה בהעדר זו. פרספקטיבה נעדרים זאת,

המסורתית. ההיסטוריוגרפית התפיסה פי על זאת

האירוע את הרואה תהליך כלומר, כלשהו, 'היסטוריזציה' בתהליך מעוגנים המדומיינת הקהילה במחזות האירועים כל
.(89 (זקם,1996, פרםפטואלי או חומרי עקיף, או ישיר סיבתי יחס ביניהם קיים אשר אירועים ברצף כחוליה

של בחייהם האירועים את מבנה ההיםטוריזציה תהליך לינאריהיסטורי. זמן על מושתתת הסיבתית השרשרת

החזון להגשמת לבסוף שמביא הדורות בין קונפליקט הארץ, בניית מרידה, לארץ, (עלייה הציוניים הסובייקטים

את ומבהירים 'מסבירים' הביוגרפיים שהאירועים כך חוליהבתוךחוליה של סיבתי בקשר כקשורים הלאומיציוני),

המצרף את ויוצרת הקוהרנטי ההיסטורי הזמן את מבנה זו סיבתית שרשרת הגדולים. ההיסטוריים האירועים

בין לאירוע, אירוע בין לתמונה, תמונה בין הסיבתי הקשר 'פירוק' על מושתת הפולקלור לכך, בניגוד ההיסטוריוגרפי.

המזרחים דובריו ואת הפולקלורי ההיגד את פוסל דבר של שבסופו מעגלי זמן על בהתבסס ושיר, לפתגם אנקדוטה

הלאומית. בהיסטוריוגרפיה מייצוג

השיח את המאפיינים המדעי הידע היגדי כי אטען זה בפרק  סיפוריים והיגדים מדע היגדי  השלישית היסוד הנחת
לינאריים וזמן בפרספקטיבה האלה המחזות את מעגנים המדומיינת הקהילה במחזות ומצויים ההיסטוריוגרפי

לה. מחוצה אלא היסטורית פרספקטיבית במסגרת מתקיימים אינם הסיפורי הידע שהיגדי בעוד היסטוריים,

כמו המדעי השיח גם לדבריו והסיפורי. המדעי ידע: היגדי של סוגים בשני מבחין (Lyotard 1979) ז.פ.ליוטאר

בדומה כנחות. נתפס מהשיחים אחד אך היגדים, של ממסלולים מורכבים והמאגיה) הפולקלור את (המאפיין הסיפורי

הלוגוס, סדר עלפי שאינו מה את לשוליים הדוחק ככלי המערבית הלוגוצנטרית הפרקטיקה את שתופס לדרידה

כותב: ליוטאר

בדיקה עוברים אינם לעולם שאלה ומגלה הסיפוריים ההיגדים של תקפותם על עצמו את שואל המדע
תת פרימיטיבית. פראית. אחרת: למנטליות כשייכים אותם מקטלג הוא והוכחות. טיעונים באמצעות
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בדיות, הם הסיפורים .[...] בערות קדומות, דעות מסכות, מנהגים, מסברות, מורכבת זרה. מפגרת. מפותחת.
 בערות חשכת אותה לתוך אור קצת להביא מנסים הטוב. במקרה ולילדים. לנשים טובים אגדות, מיתומים

מן אחד כל המאפיינים הכללים של הכרחי פנימי תוצא הוא זה שקול לא יחס לחבך,לפתח. לתרבת,
המערב של מראשיתו התרבותי האימפריאליזם של ההיסטוריה כל זוהי מוכרות. התוצאות המשחקים.

שלי). הדגשה ,37 (ליוטאר,

הידע היגדי ואילו ההיסטורית), בפרספקטיבה (מצויים לינארי בזמן מעוגנים המדעי הידע היגדי ליוטאר לדברי

כי אטען ההיסטורית). לפרספקטיבה (מחוץ מעגלי בזמן ומצויים היסטוריתלינארית מטמפוראליות מנותקים הסיפורי

המחזות את מעגנים המדומיינת הקהילה במחזות ומצויים ההיסטוריוגרפי השיח את המאפיינים המדעי הידע היגדי

פרספקטיבית במסגרת מתקיימים אינם הסיפורי הידע שהיגדי בעוד היסטוריים, ליאנריים וזמן בפרספקטיבה האלה

לה. מחוצה אלא היסטורית

מחוץ נבנה הפולקלור בהן והדרכים הלאומית ההיסטוריוגרפיה את המדומיינת הקהילה מבנה באמצעותן הקטגוריות

זמן הסדרי לינארייםמדעיים/ וסיבתיות זמן הסדרי (א) בינאריות: אופוזיציות של מערכת הן להיסטוריוגרפיה

החברה את מגדיר קונקרטי' 'לא מרחב היפתוחה1/ לחברה השייכות את מגדיר ארוצנטרי מרחב (ב) מעגליים;

פולקלורית ביוגרפיה הלאומית/ בספרה המשפיעים והיגדיהם אישים בחיי עוסקת פתסופוגרפיה (ג) היסגורה';

היומיום; חיי על ומשפיעה בלוקאלי העוסקת

וסיבתיות זמן הסדרי .1

האירועים. בין סיבתיים קשרים שמקיימת היסטורית בפרספקטיבה מעוגנות המדומיינת הקהילה מחזות כיצד אדגים

פרספקטיבה ידעמדעייםלוגיים. מהעדי בנוייה זו סיבתית שפה לו. קודם אירוע רקע על אירוע מסביר זה סיבתי קשר
של החללים הזמניים למימדיה מחוץ המצויות הפולקלור ממחזות ונעדרת המדומיינת הקהילה מחזות את מאפיינת זו

זו. פרספקטיבה

למציאות כי משתמע, (1987) ויניריב אלעזר כותב היסטורית, פרספקטיבה המושג מעצם  היסטורית פרספקטיבה

מדיום אל ביותר המוצלחת בצורה להעבירה אמורה ההיסטורית והפרספקטיבה משלה, אופי ההיסטוריתמדעית

משימוש כתוצאה (א) ומסולף: מעוות יהיה האירועים תיאור פרספקטיבה שבהעדר היא, ההנחה ההיסטורית. הכתיבה

קובעת ההיסטורית הפרספקטיבה (ב) זמן; של וממרחק מבחוץ האירוע את ההיסטוריון רואה היסטורית בפרספקטיבה

בין חללים יחסים קובעת החזותית שהפרספקטיבה כשם זמניים, במבנים אותם ומארגנת האירועים בין זמניים יחסים

המבנה אחרים. אירועים לאור אירועים לתאר להיסטוריון מאפשרת היא במרחב. אותם ומארגנת המצויירים המושאים

הפרספקטיבה (ג) ההיסטוריון; בעיני רבה חשיבות כשלעצמו לו אשר הכרונולוגי. הסדר על נוסף הוא הזמני

'סגורות', יחידות מהווים כאלה מבנים האירועים. רצף בתוך זמניים מבנים לראות להיסטוריון מאפשרת ההיסטורית

גבולות מספק בפרספקטיבה נראה הזמני המבנה היסטורי. לחיבור נושא לשמש יכולה כזאת יחידה כל חלקית. לפחות

החומר.(ויניריב,54,1987). לבחירת ועקרונות 'טבעיים' כרונולוגיים

סיבתי הקשר ולשרטט לקבוע באפשרויות גם כרוכה בשרשרת, כחוליות אירועים בראיית שכרוכה היםטוריזציה

שטווה בנרטיב ביותר חשוב תפקיד ממלאים (narrative sentences) נרטיביים' 'פסוקים האירועים. בין נכון טיעוני

מבין המוקדם האירוע את רק מתאר הוא אך  ומאוחר מוקדם  אירועים לשני מתייחם הנרטיבי הפסוק ההיסטוריון.

(וינריב,46).טענות בעקבותיו. שאירע מה לאור ההיסטורי האירוע של מחדש תיאור בבחינת הוא כזה פסוק השניים.
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1987 ויניריב [G.CHempel 1966]) ק.המפל בנה אותו המודל לפי מדעי לוגי כטיעון בנויות בהיסטוריה סיבתיות

היגדי הם אלה לוגיים טיעונים הרשמית. בהיסטוריוגרפיה להכלל כשרים לוגי מבנה בעלי טיעונים אחרות, במילים r.(
המדומיינת. הקהילה מחזות את המרכיבים המדעי הידע

הפולקלור במחזות העדרה ואת ההיסטוריוגרפית השיח שפת את אדגים זמןםיבתיות, בקטגורית הדיון במסגרת
וסיבתיות. אירועים בין זמניים יחסים גורמים: לשני בהתייחס

המחזות של סיום בעוד טלאולוגי; בסדר הציוני בחלל האירועים נקבעים כיצד אדגים  ברועים בין זמניים יחסים (א). .

המדומיינת הקהילה במחזות המייסדות המשפחות של סיפורם הציוני, הפרוייקט הגשמת המטרה; את לבסוף מסביר

הראשון הדור של המרידה לרגעי ועד בהווה השלישי הדור בני של ההתלבטות מרגע לאחור: ההווה מן בהגיון מסופר

משפחתי; סיפור במחזות לראות שניתן כפי המאה, בראשית ישראל לארץ העזיבה ערב באירופה השונות בערים

המורדים.

מגגות הקהילה אנשי של ריחוף בנסיונות מסתיימים המשיחייםמאגיים האירועים סדרת זאת, לעומת מרוקאי, במלו
קשור ואינו ומקום זמן על המעיד קונקרטי סיום אינו הסיום  לשירה הצופים קהל צירוף תוך בשירה מלוויה העיירה

וגלותימעגלי ציונילינארי טמפוראליות: הוויות שתי שבונה הציוני לסיפר בדומה אחרות, במילים הלאומי; לסיפר
וההוויה המדומיינת, הקהילה במחזות הלינארית ההוויה דומות, טמפוראליות הוויות התיאטרון בונה ,(2002 (חינםקי

הפולקלור.5 במחזות המעגלית

בבוסתן הדבר שבולט כפי קודמו, את מסביר אינו אירוע פולקלור; במחזה מתקיים אינו אירועים בין סדר כאמור,

עצה קבלת לשם עמרם לחכם ההליכה הבאות התמונות את מסבירה אינה השכונה בחצר הנחש לכידת תמונת ספרדי.
רצף המדומיינת הקהילה במחזות לכך, בניגוד אך אחרים, אירועים רקע על מתוארים אינם אירועים וקמיעות.

הנאצים, לעליית ברור קשר קשורה הים על טייבה הוינאים קבוצת של לארץ עלייתם זה: את זה מסביר האירועים

בסדר זמניים מבנים לארץ. העלייה ומימוש להחלטה ועד מהמחנות, הסוציאליסט דוד של להגעתו להתלבטות,

מרוקאי מלך כמו במחזה המתבצעת הטקסית הפעולה מיקום כיצד אדגים מרוקאי; במלך מתקיים אינם כרונולוגי

סיבתי הסבר מתן סיבתיות (ב) קונקרטי; לא בזמן העלילה את ממקמים ספרדי בבוסתן אגדתיתםיפורית ומסגרת

לדוגמה) (פתגמי והסיפורי (לוגי) המדעי הידע, היגדי סוגי שני לאירוע. אירוע בין הנעשה קישוריות של בתהליך ניתן

ההגמוניים הסובייקטים מבצעים אותם בדיאלוגים שזורים מדעיים היגדים שונים. בכלים אירועים להסביר מנסים

הלקוח כללי חוק ההפרכה, עיקרון מהיםקים, ומורכבים מדעי כטיעון בנויים אלה היגדים המדומיינת. הקהילה במחזות

להם ומעניק היסטוריוגרפיים להקרא הראויים אלה להיגדים תוקף נותן המדעי ההיגד של זה מבנהו החברה. ממדעי

הינכונה'. ההיסטוריוגרפיה את לבנות ההרשאה את

שרשרת של הדיאלוגים את המאפיינים מדעי ידע היגדי כיצד ואדגים אבחין ליוטאר של הבחנתו על בהתבסס

הפולקלור מחזות של הסיפוריים ההיגדים זאת לעומת לוגייםמדעיים טיעונים על מושתתים הסיבתיים האירועים

של תיאורו שינוי'. 'אירוע זהו סופי, למצב תחילי ממצב  שינוי כאל לאירוע להתייחס ניתן כי מוסיף וינריב r
אירוע של הזמני המבנה זיהוי השינוי. ועובדת הסופי המצב התחילי, המצב בציון כרוך כאירועשינוי אירוע

ואולם, כאירועשינוי. מתארו כמהפכה אירוע של תיאורו האירוע. של טיבו על חשוב דברמה אומר
''האירוע השלטון ולחילופי להקצנה שהובילו בשלבים השינוי, של התרחשותו במהלך רב עניין להיסטוריונים

(שם,50). בתהליך" כשלב אלא סתמי, כאירוע מוצב אינו
מאופיין ההיסטוריה זמן כי שטוענת (Moi 1986) מוי סחיל כותבת והמעגלית ההיסטורית הטמפוראליות על *

התרחשות חינו זאת, לעומת מחזורי זמן והגעה. קידמה סלאולוגיה פרוגרפסיה, כפרוייקט, זמן לינארי, כזמן
(2000) איליאדה מדגיש זו, קוסמית זמניות (שם,34). קוסמי. זמן ביולוגי, ריתמוס של ונצחית מחזורית מחודשת

המאגיה. ואת הפולקלור את מאפיינת
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מקצביות הם: אלה מאפיינים הלוגי. לטיעון המנוגדים ומשלים בפתגמים בנויים תופעות, להסביר הם אף המנסים

הכרך. ספרדי;ילדי בוסתן את המרכיבים [איגיון]) 'נונסנס' המשל, הפתגם, הסיפורי ההיגד של וצליל

היסטורית ופרספקטיבה מרחב 1.2

המדומיין המרחב הבניית את מאפשרים (1long shot') הפנורמי והתיאור ההיסטורית הפרספקטיבה כלי כיצד אדגים

הקולנוע ושפת תיאורמקרוב פנורמי, תיאור כי אטען היידלברגוינהברלין. אירופה; ערי של כהמשך הקהילה של

ומגדירים האירוע של והמרחב הזמן גבולות את קובעים משפחתי;המורזיימ;כפר סי©ר כמו הקהילה מחזות בכמה
המדומיינת. הקהילה של הארוצנטרייםמערביים מרחביה את

רמות שתי קיימות שונים. מסוגים תיאורים למעשה כולל (1987) וניריב אומר ומורכב, רחבממדים אירוע תיאור

את מהם. והיונקים הראשוניים המקורות על המסתמכים בודדות, עובדות של מפורטים תיאורים (1) תיאור:

'תיאוריםמקרוב' ויניריב מכנה הרב, בפירוטם בדרךכלל המצטיינים ומצומצמים, קטניהיקף אירועים של תיאוריהם

התיאורים את דימה קרקאוור הקולנוע, צלם לבין ההיסטוריון בין קרקאוור זיגפריד שערך ההשוואה את ומזכיר

המתארים פסוקים גם כוללים נוספים תיאורים אחר, מצד (שם,58). .'close up' הקולנועי בצילום שקרוי למה מקרוב

שמכונה למה קרקאוור דימה אותו פנורמי' 'תיאור זהו  מהותה ועל אופייה על לעמוד ומנסים הרנסנס כמו תקופה

הפרטים. את ומטשטשת בולטים קווים המדגישה ממרחב, המצלמה ?זל כוללת סקירה  'long shot' בקולנוע
לשנות עלולה הפנורמי התיאור של רוויזיה המתואר. האירוע של והמרחב הזמן גבולות את קובע הפנורמי "התיאור

מקרוב התיאורים קבוצת רק לא משתנה הפנורמי לתיאור בהתאם [...] ובמרחב בזמן האירוע של איתורו את
מקצבי יכתיבו שונים פנורמיים תיאורים שלי). הדגשה (שם,65, והמרחביים" הזמניים הגבולות גם אלא הרלוונטים,

באירועים השזורים המייסדים משפחות של סיפורם האירועים. את ומגבש מעצב ההיסטוריון שעלפיהם שונים, זמן

היסטוריים אירועים 'פלשבקים'. של כרצף העשרים ליל כפר, המורזימ; משפחתי; בסיפור בנויים חשובים לאומיים

בהווה. היקטן' המשפחתי הסיפור לבין בעבר, היגדול' ההיסטורי האירוע בין רצוף קו ויוצרים מוגדלים מכוננים

הבריטי, הקצין וחטיפת הבריטי המנדט כנגד המחתרת פעילות של הגדולים האירועים מסבירים בהמורדימ לדוגמה,

לפעיל מרתה של נישואיה לדוגמה, כמו והלאה, משם שישתרשרו האירועים את פלשבקקולנועי. בשפת שמוצגים
מרתה של חייה סוד פיענוח המחתרת), באירגון (פעיל לשאול המוכחש אהבתה סיפור אפריקה, לדרום ונסיעתה ציוני

מרתה. של קיברה על המבוגר שאול את בהווה פוגשת מיכאלה כאשר מיכאלה, בתה עלידי

של כהרחבה בנוייה המדומיינת הקהילה כיצד אראה (1993) ומ.דסקל (1999) ב.אנדרסון של קביעותיו בעקבות

למרכזי אידיאולוגירגשי טריטוריאלי קשר קשורים כפר המורדים; משפחתי; בסיפור הקהילות אירופית. טריטוריה

בכפר לדוגמה, ליכאן', 'שם' בין גבולות המוחקת קוסמופוליטית הוויה באמצעות נבנה הקשר אירופה. של התרבות

האיטלקים, השבויים לבין שבשרון הכפר אנשי בין מחברת והיא השנייה העולם מלחמת בשנות העלילה מתרחשת

לאיטליה, נוסעת בנאהבים הפסנתרנית מינה 'מושלמת'. בהרמוניה  היטוב' הערבי מגרמניה, שהיגרה האופרה זמרת

לעבוד חוזר משפחתי בסיפור מהיידלברג שעלה המדען אוטו ברסיטאלים, להופיע כדי הקלאסית, המוסיקה למוקדי

כיצד אדגים הלאומית. והשאלה המשפחתי הסיפור עם לפיוס להגיע מצליחה נעמי בתו בהיידלברג, המדעי בתחום

.(2002 (זנד זו להיסטוריה 'אמיתי' קונקרטי מימד המעניקה קולנועית הבזקים שפת באמצעות זה מרחבי קשר מבוצע

הלאומית ברמה המשפיעים אישים פרוסופוגרפיה 1.3
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 ההיסטוריות הדמויות של האישיים בקשרים מתמקדת היסטורית )בכתיבה prosopography) הפרוסופוגרפיה
ויניריב, טוען אלה, לכל כלכליים. וקשרים ידידות יחסי אחרות, משפחתיות ובריתות חיתון קשרי המשפחתי, מוצאן

הקהילה במחזות הפרוםופוגרפיה .(45,1987 ההיםטוריים.(ויניריב, הפועלים של האינטרסים עם הדוק קשר יש

של מהלכה על שהשפיעו דמויות של האישיים בחיים התמקדות תוך ההיסטוריה את לשרטט מנסה המדומיינת

(יאיר), טרוםהמדינה של המחתרת אנשי או העשרים; בליל השנייה העלייה אנשי למשל כמו הציונית ההיסטוריה
של הביוגרפיים הסיפורים זאת, לעומת בהמורדימ. בגין של ועוזרו משפיע כנסת חברת להיות הופך מהם שאחד

לאומיים. ולאירועים לזמן הקישור מימד את חסרות הפולקלור דמויות

A,(Austin 1962) פרפורמטיבית שפה מעוצבת בהם האופנים את לבדוק אותי תוביל השונים הידע היגדי בדיקת

ועלכן הלאומית, בספרה השפעה איכויות בעלת והיא פרוסופוגרפיים מאפיינים שלה המדומיינת) הקהילה (במחזות

בספרה כמשפיעה הפרפורמטיביתפולקלורית השפה מעוצבת לעומתה הלאומית. בהיסטוריוגרפיה חלק נוטלת

הם בפולקלור הדמויות חיי סיפור ביוגרפי, בסגנון החיים סיפורי מסופרים המחזות סוגי בשני לכאורה, הלוקאלית.

עמדות אירועים לאידאות, מקושרים אינם פרוסופוגרפיים,כלומר, להיות הופכים לא אך בחלקם1, ביוגרפיים אמנם

באמצעות או השכלי, 'מוסר באמצעות ומשפיעים היומיום. חיי של המעגלי הזמן במסגרת נותרים אלא לאומיות כוח

עלטבעיים כוחות בעלת תיש גירוש או נאות שידוך מציאת כמו היומיום בחיי תוצאה להשגת מאגיטקסי ניסיון

בהוויה נטועים מרוקאי במלך כמו טקסים ממערכת כחלק והן היומיום כתיאור הן הפולקלור היגדי ספרדי). (גרסתן
פולחנים המקיימות מסורתיות לחברות איליאדה לדברי .(2000) אליאדה א. למשל שהגדירו בפי המעגליתזמנית

(שם,32). הרציף החילוני הזמן את דוחות והן היסטוריה כלפי ובוז עוינות יש כאלה,

איכויות יש יחד גם ולסיפורי המדעי להיגד  המחזות סוגי שני את מאפיינת הפרפורמטיבית השפה כי אטען

ההיגד שונה. ערכם כן ועל לחלוטין שונה בספרה ניכרת השפעתם אך והסביבה), השומע על (השפעה פרפורמטיביות

בהגלורדימ, המורדים של בדיאלוגים לדוגמה שנראה כפי הלאומית בספרה לפעולה והמלצה זהות תוקף נותן המדעי

כמורדים ראשית משמעותיים; מהלכים ומשנים הלאומית ברמה הנעשות פעולות על משפיעים שלהם השיח היגדי

של הנחייתה למשל, כמו הדמויות של הפוליטיות פעולותיהם דרך יותר ומאוחר קוםהמדינה, לפני מחתרת בארגון

המקורב מיכאלה של אביה של הבכירה הפוליטית עמדתו בהיסטוריה; העוסקת בטלוויזיה אקטואליה תוכנית מיכאלה

ברמה לפעולה והמלצה זהות תוקף נותן הסיפוריפולקלורי ההיגד כנסת. כחבר ומכהן בגין מנחם הממשלה לראש

היגדים של יסוד צורות שתי בין (Austin 1962) אוסםין מבחין מלים, באמצעות דברים לעשות "איך בספרו A
פעולה שהם והיגדים ושקר, אמת של בקריטריונים למדוד יש ואשר ועובדות קביעות שקובעים אלה שונים:

עליה העובדה קודמת הראשוניים להיגדים וכשלון. הצלחה של מידה באמת למדוד יש שאותם פרפורמטיביים,
אלה, היגדים ההיגד. מבוצע בו ברגע מתקיימים הפרפורמטיביים ההיגדים מתייחסים. הם ואליה נשענים הם
 מצליחה היא אם עמה מביאה זאת עשייה משהו. על מדווחים רק ולא משהו עושים אוסטין, של בתפיסתו
דיאלוגית. היא מגמתו כלומר הנמען, אצל כלשהי השפעה להשיג מראש מכוון זה מעין היגד בסביבתה. שינוי
שינוי "מה הדרמה; בתוככי הלשונית הפעולה כוונת את ולבחון אוסטין בעקבות ללכת ממליץ (1989) ח.שוהם
כמובן, מדווח? הוא עליהם לפרטים מעבר בדבריו, הדובר מבצע פעולה איזה בסביבתה? לחולל היא מבקשת

(שם,15). כישלונה" או הצלחתה מדיח  הפעולה לבחינת המידה אמת
כפי הזה, הביוגרפי זמן תלקי. באופן רק הביוגרפי הזמן על מושתתים הפולקלור דמויות סיפורי 0

הפולקלוריות הדמויות סיפורי לטענתו אך היסטורי, בזמן כלול (Bakhtin 1986) באחטין שמסביר
באחטין של הבאה הגדרתו הלאלינארי. הזמן על מבוססות וחן ההיסטורי המימד את נעדרות

המדומיינת: הקהילה דמויות של (הביוגרפית) הפרוסופוגרפיה לתאור מתאימה
" Biographical time as real time cannot but be included in the longer process of historical [ ...]
Biographical life is impossible outside a larger epoch, which goes beyond the limitsof single life,
whose duration is represented primarily by generation. Generations introduce a completely new and
extremely significant aspect into the depicted world; they introduce the contiguityoflives taking
place at various time [...] this already provides an entry into histoircal duration(ibid, 18).
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לבניו המספר אבי שמטיף השכל מוסר דברי לדוגמה, כמו (129 תשמ"ב, בלבד,(חזןרוקם, הקהילתית/שכונתית

ספרדי. בבוסתן ובמשפחה באחים לתמוך הצורך אודות
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השבעים שנות לאחר בתיאמרוו תלאגיב העיר ייצוגי די: נספח

השינויים מן ההגמוניה חרדות את ובתיאטרון בתרבות אלה שונים חללים מבטאים השבעים שנות לאחר כאמור,

הלאקאניאני) (במובן 'הממשי' במישור מתקיימת העיר לבנה', כיעיר תלאביב העיר את מבנים אלה חרדות הפוליטיים.

הכאוס הכאוס. כאזורי מובנים אחרים אתרים זאת לעומת ,(2000 (אליאדה 'מעלה' של כתלאביב פנטזמטי, כמחוז

* ומתנחלים. חרדים פיתוח) (עיירות מזרחים הלבנה': 'העיר שלוות על המאיימים אלה מגיעים ממנו האזור הוא

שחזר הבן דניאל האתיופית, מורי הלבנה': 'העיר על 'שחורים' פולשים שלושה מאיימים מורי אורי במחזה לדוגמה,

המשפחה. של המזרחי והחתן בתשובה

ולשם המדומיינת, הקהילה את המייצגת האוטופיתקוסמית העיר על החרדי הכאוס השתלטות אופן את לבחון כדי

שונים חללים מובנים בו האופן את אשרטט ראשית זו, קהילה על הלכה מדינת של השתלטותה 'סכנת' הבניית בחינת

מכן לאחר כאוטיים. כחללים מובנים אחרים חללים זאת ולעומת קוסמיםאוטופיים כחללים (ובחברה) בתיאטרון

סימנים להזדהות, אינטרפלטיבית כקריאה תלאביב של האוטופי בחלל שונים ומסמנים סמלים מובנים כיצד אדגים

x במחזות. החרדים עלידי שיושחתו וסמלים

שנקשר הלבנה' 'העיר הכינוי להמצאת קשורה האחרים החללים של כניגוד תלאביב של הבנייתה  תלאביב העיר

לתלאביב.

מראה רוטברד עולמי. באוהאוס כמרכז ותפיסתה בתלאביב שדבק לבנה' 'עיר הכינוי את בודק (2003) רוטברד שרון

מוזיאון מנהל שיהיה שפם מרק מדברי מצטט רוטברד השישים. משנות כזה כמרכז תלאביב של סיפורה נבנה כיצד

קולקטיבית'. ליבדיה והפך הציבורי השיח שדרות כל אל הסתנן הבאוהאוס עיר של שהמיתוס סיפר שפם תלאביב.

לתלאביב אפשרו "הם שלה: הבאוהאוס סגנון ועל שלהם הלבנה העיר על הסיפור את מאוד אהבו התלאביבים

הופיע ההיסטורית' 'העיר (המנוח היסטורי' וימרכז עתיקה' יעיר העשרים, המאה בסוף פתאום, לפתע לעצמה לברוא

(שם, הפרברים" של מהערברבהאפרורי תושביה ואת העיר את להבדיל ובכך חולדאי), רון של הבחירות בקמפיין

.(32

לטענתו, לשלטון. בגין את שהעלה הפוליטי למהפך באוהאוס' ויםגנון הלבנה' 'העיר אגדת עליית את קושר רוטברד

לראשונה: שבו ברגע בדיוק הופיעו אלה מושגים

נתן שהוא הלגיטימציה עלידי [...] בגין, מנחם של שלטונו ידי על מאוימת לחוש החלה הישראלית האליטה
'בנה של קנוני והלא הבארוקי' 'הכאוס מול אל ורציונלי לבן סדר' 'לעשות אפשרו אלה מושגים לפריפריה.
פסיביים. 'משוכנים' בבחינת רק היו אז שעד אלה אותם עבור הנהיג בגין שמנחם האגררית המהפכה  ביתך'

(תל הראשונה ל'ישראל ישראל של הידועה התפצלותם את ומסמן מחלק לכאוסי 'הממשי' בין זה פיצול *

את שמגלמת העיר תלאביב, העיר את החרדים כיבוש בהמשך. שאדגים כפי (ירושלים) השנייה וישראל אביב)
הבניית על אלה במחזות מתבסס הלאומיתליברלית, הזהות עקרונות ואת הישראלית וה'נורמליות' 'הנאורות'
מגיעים ממנו החלל ואת מחד, ,(2000 (איליאדה 'קוסמית' כעיר בינאריות אופחיציות עלפי תלאביב העיר
הטרוטופי. כאוטי החלל לעומת אוטופית תלאביב ,(2003) פוקו של במונחיו או 'כאוטי', כמרחב החרדים

של בסיסו על ארוג הכאוטי החלל ולעומתו, המדינה' אהבת 'עיקרון בסיס על נארג האוטופי החלל כאמור, x
הזהות את מגדירים המדינה), על ובעלות (שייכות זהויות מגדירים אלה עקרונות המדינה'. שנאת 'עיקרון
, ציונית לא חרדיתיהררית זהות למשל, כמו , היברידית זהותית אופציה כל ומבטלים הבלעדית הלאומית

האהבה למושא זו נרקסיסטית אהבה הלכה. מדינת ולהשליט המדינה את להכחיד ברצונה תדירות שמואשמת
(פליישר; בארצם' ב'גולים האוטופי החלל יושבי את מותיר האהבה, מושא של באידיאליזציה שכרוך (המדינה)
ביצירת המרחב על המקום' '"זה סוקרשווגר,2001, חנה (ראו, שבתאי. יעקוב גיבורי את כמו האחרון) החילוני

עמ':55. יולי, העברית, הספרות לחקר כתבםת מכאן, שבתאי'', יעקוב
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'צפון ופריפריה 'אירופאי' מרכז לישחורים', 'לבנים' בין הזה, הפוליטי הזהויות שבמשחק אפוא פלא, אין
הדעה את לגמרי שיקפה הבאוהאוס של הגרמני המקום במראה דווקא החבירה 'אסיאתית', או אפריקאית'
הרצון בגלל [...] האשכנזי החברתי המדרג בראש תרבותית 'אצולה' כמעין הייקים את שמציבה הרווחת,

גרמני יהדות של והחילונית האינטלקטואלית המודרנית, למסורת ההמשך הישראלית האשכנזיות את לצייר
(שם). ההשכלה. תקופת מאז

בן .(2001) עמי בן שלמה יוצר הזאת החלוקה את כישחור'. שמעוצב למה כניגוד לבנה' 'עיר במושג רואה רוטברד ,

תלאביב", על ירושלים של "בניצחונה הממשלה, ולראשות לכנסת 1996 בבחירות הליכוד ניצחון את רואה עמי

הינורמלית': הישראלית, האזרחית החברה היא עבורו תלאביב

הגירסה והיא בישראל, האזרחית החברה של התפתחותה ניצני את בשבילי מגלמת תלאביב
אבל במחרשה, לא ואף בעוזי, אוחזת אינה הישראליות זו, בגירסתה היישראליות' של המעודכנת

לאומית זהות של מרכזי ציר המהווה אזרחית משפטיות כביישות ישראל במידת מאמינה היא
של בכוחן ביצמיחה', המאמינה חברה אלא מגויסת חלוצית חברה אינה כבר זו ישראל חילונית.
לשלום המייחלת ישראל זוהי הגלובלי. הכפר של ובקסמיו ומשונות שונות מידע אוטוסטרדות
בעיני נתפסת מחיר בכל לינורמליות' אביב תל של שאיפתה עבורו. כבד מחיר לשלם ומוכנה

והמסורת הזיכרון מנטל וחופשי היסטורי עומק חסר שטחי, העניין הירושלמית, האחרת, ישראל
היהודיים השורשים העמקת אלא אזרחית נורמליות מבקשת אינה הירושלמית ישראל היהודיים.
עמי,20,2001 (בן בגויים. הקמאי האמון חוסר ואת הערבים מן העמיקו הפחד את מגלמת והיא

Q.(

כיצד מדגים הוא הבאים בדבריו ירושלים. העיר כלפי הזה האמביוולנטי היחס את מדגיש (2002) רזקרקוצקין אמנון

שבין העמום המרחב שיוצר האוריינטליסטי, היחס לדבריו, שונים. וערכים עקרונות עלפי שונים חללים מסומנים

אחד, מצד " בפרט: הקדושים ולמקומות בכלל לירושלים ביחס הציונית התודעה מכלול את משקף למשיחיות, הגאולה
הציונות את להפריד השאיפה במקביל התפתחה האחר, הצד מן אבל [...] הציונות של כילב' הוצגה ירושלים

(שם,101).8 המקדש" ומבית מירושלים

(פוקו,11,2003), המושלמת" בצורתה "החברה כאוטופיה, השבעים שנות לאחר בתיאטרון מתקיימת הלבנה' 'העיר

מוגי  נגד מיקומי הם ירושלים וחלקי השנייה' 'ישראל כמו אחרים גיאוגרפיים חלקים כאשר הראשונה, ישראל

האוטופיה. עם מראה יחסי המקיימים הטרוטופיה

עלפי הבנויים מקודשים 'קוסמיים' כאזורים מוכרזים תרבויות בתוך מסויימים אזורים בי העובדה על הצביע איליאדה

להכניעם. יש ועלכן איום המהווים ליכאוטיים' נחשבים אחרים אזורים ואילו מעלה', של תבנית

בחלל מסויימים אוטופיים אלמנטים לראות מסייעים לאקאן, של 'הממשי' ומושג ופוקו אילאידה של רעיונותיהם מיזוג

אודות פוקו של בהסבריו יותר מתבהר זה עניין המושלמת". בצורתה "החברה את המרכיבים אלמנטים אותם הקוסמי,

בניגוד אזרחית' לנורמליות לירציונליות', כמודל בתיאטרון תלאביב של הבנייתה את שמבהיר הסבר המודרנית. העיר

הפיתוח; ועיירות לירושלים

והתצורות מעוררות שלהן הבעיות על הערים, ואילך מכאן המדינה. מתוך החומקים איים עוד אינן הערים
למכלול ביחס מיושמת להיות שעומדת ממשלתית לרציונליות כמודל משמשות לובשות, שהן המסוימות

והם לטריטוריה המתייחסים ממשלות של פרוייקטים של או אוטופיות של שלמה סדרה ישנה הטריטוריה.

"תל בספרו שחוקר צימרמן הישראלי. כ'אני' תלאביב את לבועמי בדומה מגדיר (2001) צימרמו משה גם Q
אלה סרטים כי אומר האחרונות, השנים שלושים של הישראלי הקולנוע את קטנה" היתה לא מעולם אביב

הקיום 'גבולות' את מגדירים והם מאחר אלה, בשנים הישראלית ה'אני' תפיסת של השידרה חוט את מהווים
''מציצים"), (הסרט בפרט הפוסטהירואי ובעידן בכלל, הישראלי האזרחי

אלא בירושלים, ביקרו לא כצנלסון, וברל בןגוריון דוד כמו מרכזיים, מנהיגים כי רזקרקוצקין מוסיף עוד 8
מסמלת. שהיא וממה מירושלים הציונות את להבחין המגמה את לדעתו, המסמל, אקט לארץ, הגעתם לאחר שנים

.(101 (שם,
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והכבישים הגדולה, הכיכר את מסמלת הבירה עיר גדולה; לעיר דומה שהמדינה הרעיון בסים על מתעצבים
(פוקו,41,2003)." הרחובות. את

הוא הללו הפנטזיות "תפקיד הזה, ההעדר על לפצות באה הקולקטיבית הפנטזיה ,(2003) דותן אייל שהסביר כפי

חסרה" היותה [...] מאוחד להיות יכולתה חוסר [...] קהילה כל של הסירוס את שונות מדומיינות בדרכים להסתיר

(שם,21).

מתקיימת היא בעוד והמזרחים) החרדים (הפולשים הישחורים' חלקיה את מציגה אלה במחזות האידיאלית העיר

הסובייקט על כופה היתה האחר, הנרקסיסטית, האהבה מושא בפגמי הכרה של האחרת האפשרות האידיאלי. בילובן'

האידילית.* אהבתו במושא כמו שלו בחסר הודאה

דמוניזציה החרדים, של דמוניזציה יוצרת הלאום, על המאיימת ההכחדה פנטזיית את שמבנה הקולקטיבית הפנטזיה

במחזה מתואר החרדיגלותי האובייקט ידועות. אנטישמיות תנועות של מרטוריקה המוכרת גזענית בשפה ששזורה

פרזיטים, תולעים, עורבים, כמו: טפילות או טורפות חיות ומתחום בכלל, הטבע מתחום הלקוחים במונחים ©^יישר

דין (עורך האדוק הוא מי וחבריו פליישר תוהים המחזה, בתחילת כהן של ההלוויה לאחר מיד לדוגמה, מגפה.

אומר גרשון לנבלה".(7). מסביב שחורים "עורבים אומרת ברטה הזקן, כהן של להלוויתו שהצטרף הונד) והמתווך

רוזה: את הונד שואל אחר ובמקום .(8) בשר". לאכול אוהבים תולעים. כמו "אנשים בהלוויה: להונד

בתיווך? עוסקת רוזה הדודה הונד:
פארזיטית? לך, נראית אני ככה רוזה:

בזה עסקו העולם, בכל הדורות, בכל יהודים, הונד:
.(10) פארזיטים. רוזה:

'הגוף על הדתיים של וההשתלטות הכיבוש תהליך על מרמז וחיידקים חיות של הקונוטאטיבית בפריפריה השימוש

החיים אופן את מסמנת פארויטיות ומתפקד. חי גוף על משתלטים ותולעים שפארזיטים כמו בדיוק (הציוני), היוצר'

וארצם. עירם על ומשתלטת מתפשטת הולכת החילוניים חרדת שלמרבה הגלותי,

אזהרה: דברי מובאים אכן פליישר של בתכנייה

כנבואה להיתפש יכול ופליישר, ברטה של בסיפור קורא שהוא כפי הטראגי, הסוף [..]
(שם) והחילוני. הדתי העולמות, שני מהתנגשות כתוצאה נמנעת, ובלתי אפוקליפטית

הילבנה' הקוסמית העיר עם להזדהות הזמנה אינטרפלציה: .1

ילידית גם היא דואליים: העיר של ייצוגיה זו לשנה עד .1977 שנת לאחר משתנה בתיאטרון תלאביב של ייצוגה

חלווה נגייק, לייק (איי ההתיישבות של הנשגב לאידיאל והיפוך בורגנית דקדנטית וגם הקטנה) (תלאביב טהורה
(הבנוי הכאוס מובנה שמולה 'לבנה' קוסמית עיר ייצוגי לכדי בעיקר מתמזג ייצוגה '77 לאחר קזבלו). ואבי;

בהמשך. שאפרט כפי מהיאחרות')

שמתקיימת המרחב של היררכיזציה לפרקטיקת חילוני ומרחב מקודש למרחב החלוקה את משייך פוקו מישל 00

מקומות בין הבדילה זו /77j777/7 .(espace de localization) ההתמקמות" "מרחב מכנה שהוא מרחב הביניים, בימי
היו הקוסמולוגית "בתיאוריה הגנה: וחסרי פתוחים מקומות ולעומתם מוגנים מקומות חילוניים, ומקומות קדושים
(פוקו, הארצי" למקום מנוגד היה בתורו, השמימי והמקום השמימי; למקום המנוגדים שמימייםלעילא מקומות

.(3 ,2003
או החוק בין מקשר לשמש הוא (המדינה) האב של האמיתי תפקידו פרויד, בעקבות ההולך לאקאן, עלפי 71

על חמצביע חתך אותו הסירוס, את לחשוף האב על מוסל כך המניע.לשם הכוח בתור האיור לבין האידיאל
חתך ואותו אידיאלי, בגדר האב נשאר ,(2002) גולן רות מדגישה לכך, מתכחשים אם האיווי. ביסוד המונח החסר

מתרחש. אינו נפרד סובייקט של היווצרותו את המאפשר הכרתי
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בתפיסת דואליות קיימת לטענתה .(2001) סוקרשווגר חנה כותבת הישראלית, בתרבות אביב תל של פניה ריבוי על

עברית עיר ילידית, כעיר ומאידך דקאדנטית, חילונית כעיר מחד, אביב תל את שמציג הציוני בשיח תלאביב העיר

ראשונה:

"העיר גם אביב תל היתה מלכתחילה זו. סתירה שמאפשר הציוני בשיח אביב תל של בתפקידה משהו יש
דקאדנטית, עיר וגם  הציונות של במעלה ראשונה כמייצגת שימשה היא ובכך  הראשונה" העברית

הראשונה". "ישראל של חילונית, הומוגנית, עברית, ילידית, עיר גם אך מהגרים, של עיר פלורליסטית,
בנאום למשל, אפילו,  העיר של הראשונים ימיה למן אביב תל על טקסט בכל כמעט מסתמנת זו כפילות

אומרים יש ללעג. לארץ, בחוץ כידוע, נעשה, תלאביב, "השם :1926 ב זיבוטינסקי שנשא האוהד
כשעליתי אבל [...] בגוף האוכל כסרטן שהיא אומרים ויש כולו היישוב אסון שהיא אומרים יש שהתנפחה,
עברית".1 יוצרת עבודה של אלגביש זהו מעיני. דמעות גל פרץ [...] נורודי בתל הספר בית גג על היום

שבתאי של ברומנים המרחב בייצוגי שבתאי" יעקוב ביצירת המרחב על המקום': "יזה במאמרה מתמקדת שווגר סוגר

מהגרים כעיר תלאביב בין מאחד, נוםטלגיאידילי ייצוג לבין מפרק ביקורתי ייצוג בין פתור בלתי מתח על ומצביעה

תל של הכפול הייצוג את הראשונה. העברית העיר הקטנה', 'תלאביב ילדית, כעיר תלאביב ובין ומבוזרת הטרוגנית

מםויימת: מזווית בעיקר סוקרשווגר קוראת ילידית וכעיר מהגרים כעיר שבתאי, ביצירת אביב

זה שמעמד הפרווילגיות על לוותר מתקשה הוא מיוסרת אליטה שכבת של והמפונק המועדף כבנה
על בעלות תובע הוא למעשה עובדים'. 'מעונות של והמגוננת האינטימית הקהילה על לו, מקנה

בתל לאימגרנטים שני דור היותו של תולדה רק איננה שלו הגלות תחושת כי מתברר תלאביב:
החדשים המהגרים על ומכעס ביתית בעל מתחושה דווקא נובעת היא רבות פעמים אלא [..] אביב

.(34 (שם, שלו. הקטנה תלאביב את ממנו הגוזלים

'השינוי כלפי פתיחות כל חסרת עמדה אותה ומשכפל שבתאי שב סוקרשווגר, כותבת עמו, שנערך האחרון בראיון

תלאביב: של הנורא'

בתלאביב. פליט כמו עצמו את שמרגיש לאיש בתלאביב, שגדל ומי תלאביב יליד בתור אותי, שהפך [...]
שנהפכו אנשים כמו ידי, שעל אלה כל ואת עצמי את מרגיש אני אני. רק לא שלו. במקום זר איש כמו פשוט,

סוקרשווגר,55) אצל (מצוטט העיר בתוך לפליטים

'ילידותה' את המציירים זהב11 של ימים הקנזגה; אביב תל במחזות מתקיימת וילידות דקדנטיות של הדואליות

המחזות, במרבית מוצגת אביב תל זה, מחקר של הראשון בפרק שהוזכר כמו שני, מצד אביב. תל של וראשוניותה

העבודה ערך את מקדש שאינו בורגני דקדנטי כמקום הציוני, השיח תחת חתרו שלא השבעים שנות סוף עד

לה שהתרופה (קזבלך), למחלה שמשול מקום והעבודה, הקולקטיביות ערכי את האדם מאבד שם מקום וההתיישבות,

מאבדות בו ומקום וההתיישבות הקיבוץ לטובת לעוזבו שיש בורגני כמקום תלאביב בגבולות; בהתיישבות נמצאת

ילידות דואלי, ייצוג כאמור, מייק). לייק איי ואני, חלוד, סיו*קה, לי (קרא הבסיסיים הערכים את המשפחות
.1977 לשנת עד בתיאטרון תלאביב ייצוגי את מאפיין סוקרשווגר, מצביעה עליו דקאדנטיות,

שבולטת העדרות ומזרחים, דתיים 'האחרים': זה: מייצוג שנעדר מה בתיאטרון תלאביב של בייצוגה נוכח השני כחוט

שמסמלת הקוסמית העיר על שמד כאיום כאמור, מוצגת (כמיעוט) החרדים של נוכחותם הישראלי. בתיאטרון בעיקר

והטולרנטיות. הינורמליות' הטוב, את

1984 תלאביב אנתולוגיה, סיפורים, עשר בחמישה תלאביב  עיר של דיוקנה (עורך) תמוז בנימין אצל מצוטט
את מתאר למשל, שקד, גרשון ימיה. כל העיר את ללוות הוסיף אביב תל של הדמונידקאדנטי התיאור ,עמ'15.

ה'ישראליות', לגורל חרדה של במונחים השבעים שנות של בס3רות העירונית התרבות ואת אביב תל אל השיבה
אביב'. בתל האחרון 'הטנגו מפני חרדה
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הראשונה' 'ישראל של עיצובה השבעים: משנות תלאביב 1.2

הסימנים תלאביב. העיר של הקוסמיות ומובנת ילידות/דקדנטיות של הדואליות נעלמת ואילך השבעים שנות מסוף

בראשיתיות ייצוגי (א)  המקומית ההטוויה (1) הטוויות: משתי מורכבים להזדהות הקוראים תלאביב של והסמלים

גמלים (חולות, הקטגה בתלאביב הילידית העברית העיר הקטנה, כתלאביב מוצגת תלאביב  וילידות מקראית
ציוניתחילונית אידיאולוגיה מתגבשת בו למרכז הופכת תלאביב בתלאביב אידיאולוגיציוני גיבוש (ב) וכיו"ב);

העלייה אליה.אלמנט השנייה' 'ישראל כמיהת באמצעות מוגדרת הראשונה' כיישראל תלאביב (ג) יאיר; בהמורדימ;

גןעדן במחזות הרחוקות מהעיירות אליה להגיע השנייה' 'ישראל אנשי של כמיהתם דרך מתעצב הקוסמית לעיר לרגל

מתרבות כחלק תלאביב של סימניה ייצוגי (א)  האוניברסלית ההטוויה (2) סבגיר; תהום; מי בובה; דרומ;

והיא משפחתי בסיפור היידלברג שלה הישמיימי' למודל תרבותית מבחינה מקבילה תלאביב חילונית; אירופית

המחלה מפלישת שמאויימת בוונציה במוות לוונציה בדומה (ב) העתיקה. אותו הארכיטיפי למבנה קשר משמרת
ברוחב הבית בפליישר, 'זרים' של פלישה לסכנת שנתון תרבותי מרכז היא תלאביב גם כך לאירופה, מחוץ שמגיעה

'ישראל של כמייצגת תלאביב את מגדירים אלה הטוויות שתי לסכום, מורי. אורי האחרון; החילוני שייבקין;

הראשונה'

הנרקסיסטית האינטרפלציה את מערערים הינאור', הקוסמי צביונה תחת חותרים זיו) ואלדד לוין (חנוך יוצרים שני

לדברי לוין, חנוך של הרבות יצירותיו אחריה. את תלאביב של הדרתה אופן את במחזות בהציגם הקוסמי החלל של

תלאביב היא לוין אצל תלאביב לכן, ובעני. כדתי הטוטאלית אחרותו רקע על להקרא צריכות (1999) לאור יצחק

את אירוני באופן מערער זיו, ,אלדד נוסף מחזאי לוין. של דמויותיו כמו אליה, משתייך שאינו מי רקע על היזוהרת'

המנגנון נחשף המוות ועל החיים טל זיו אלדד של במחזה טהורה. ילידית עיר במצור; תרבותית עיר של זה ייצוג

שם תלאביב של הישן הקברות בבית שמתרחשת עלילה הלאומי. הפנתאון מן היאהרים' את בוטה באופן המדיר

המכובדים הקבורים ומנדים מגנים זה במחזה ועוד. ארלוזורוב טשרניחובסקי, העם, אחד דיזינגוף, ביאליק, קבורים

וחבריו ביאליק מחליטים מיוחדת בישיבה הקברות. בבית שגובל לתיכון שפלשו התיכון תלמידי היאסקטרנים' את

בנו את שנידה כמי מתגלה ביאליק לאומה. דבר תרמו שלא בגלל במקום שקבורים השם חסרי הגלמודים את לגרש
בבנה כך האחרים. את ומסלק שמתנשא למי ומזרחים, ערבים ששנא כמי ביאליק מתגלה עוד לגלמוד. והפכו חוקי הלא

הלאומי. הפנתיאון

כמעוז הילידית, הישנה, ישראל ארץ של כמעוז הצגתה כדי תוך מושגת הישראלי בתיאטרון הראשונה' 'ישראל הגדרת

וכיסופים החלומות בעלי את השנייה. כישראל לתלאביב, העורגת הפריפריה הצגת ולעומתה, אירופי, תרבותי

נרדף.* למיעוט  הילידיםמערביים תושביה שהופכים הפולשים את השנייה',. כיישראל משחיים

תלאביב של בילידות או בדקדנטיות עוסק אינו והוא מאחר דופן יוצא הוא שתאי יעקוב של חברבורות נמר n
קרקס. להקים החלום דרך שנבדק חלום הראשונים, של המפוקפק בחלום עוסק אלא

אחז שתבאי. ביצירת העיר של הייצוג אופני בשני יש סוקרשווגר, אומרת זו, פררוקסלית לבפילות to K
ה'ישנה' ישראל לארץ געגועים ההומוגנית, ילידית, ישראלית לתפיסה געגועים הוא העיר ייצוג של הצדדים
עזובות חצרות של החומר, דלות של עיר ספק היא שבתאי של אביב תל הקטנה. אביב לתל וכמיהה וחיטובה'
שעמדה החקלאית' 'האוטופיה עם העיר את שמחברת אצילית לעירכפר כמיהה וספק זעירים, מלאה ובתי

אביב תל של הכפול הייצוג את להבין אפשר ''אי העירונית. להוויה בניגוד הישראלית, התרבות ביסוד כביכול
שבתאי בעקבות השוטטות פרקטיקת [...] אביב. תל של הילידי כבנה בעת ובה כפליט, מהגרים, של כעיר

של אביב תל אובדן על אתו יחד לקונו שבתאי, של הגלות תחושת עם להזדהות המבקרים מרבית את מביאה
הסובייקטיביות ושל המרחב של הפוליטיות המשמעויות את לקרוא בלי בעיר, המתחוללים השינויים על פעם,

(שם,42). דרכו'' המובנת
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היאוניברסלית' וההטוויה הימקומית' ההטוויה להזדהות: הקוראים והסמלים הסימנים הבניית 1.3

ימיו) סתיו הקטנה; (תלאביב הנאהב הילידי למרחב (1)  במחזות מאפיינים ארבעה המקומית להטוויה א.

(2) אוריינטליסטית; אקזוטיקה השני, וגמלים; חולות של מקראית בראשיתיות הוא הראשון מאפיינים: שני

הראשנוה' כיישראל תלאביב (3) יאיר); משפחתי; סיפור (המורדים; ציונית אידיאולוגיה מתגבשת בעיר

כמרכז משמשת תלאביב (4) דרום); גןעלו (מיתהומ; זו לעיר השניה' יישראל אנשי כמיהת דרך מוגדרת

זמני;תעתעון). (פירוד אישיתלאומית זהות של והגדרתה לבדיקתה

כמו הקוסמיות לכפילותיה במקביל מתקיימת תלאביב (1)  מאפיינים שני האוניברסלית להטוויה ב.

המזרח מן המאויימת התרבות עיר ונציה של קורותיה (2) ימיו; בסתיו וינה משפחתי; בסיפור היידלברג
מורי. באורי לתלאביב מקבילה

'האחרים'. את תלאביב העיר הדרת את זיו ואלדד לוין חנוך המחזאים חושפים בו האופן יובהר עוד

ימיו סתיו הקטנה; תלאביב הנאהב: הילידי המרחב המקומית ההטוויה 1.4

אוריינטליסטית; אקזוטיקה (2) וגמלים; חולות של מקראית בראשיתיות (1) מאפיינים: משני בנוי הילידי המרחב

ימיו. ובסתיו הקטנה, אגיב בתל במחזות בעיקר משורטטת הילידית העיר

"האסיפה השיקמה" "עץ כמו שונים אימאז'ים של ראשוניות על מבוססת הקוסמית העיר של הבראשיתית ההתחלה

גם נבנת תלאביב של הקוסמיות הקטנה). (תלאביב חדשה" חברה באדמת ראשונה אבן "הנחת בחולות" הראשונה

במוסיקה (עיסוק המערבית ואירופה גמלים) (שיירות האקזוטי המזרח שונים: זמנים לשני זמנית בו השתייכותה מעצם

תלאביב העיר בניית עובדת את מבהירה הקטנה בתלאביב בחולות" הראשונה "האספה של התמונה קלאסית).

הערים של השמימיים בארכיטיפים הארכאית לאמונה במקביל כי מסביר אליאדה ארכיטיפיתקוסמית. כעיר

מקום להענקת מתייחסות והן אליהן, מעידות יותר עוד רבות שתעודות אמונות, של אחרת סדרה קיימת והמקדשים,

הקוסמי ההר בפסגת היתה שכן העולם, במרכז היתה גולגלתא איליאדה, מסביר הנוצרים, מבחינת לימרכז', כבוד של

לתמונת ובמיוחד הבאות, לתמונות להתייחס אבקש העיר ייצוגי בקריאת ונקבר. נברא הראשון אדם שבו המקום וגם

עבור וישמש שימשיך שלם עולם ובורא שממרכז מכונן אירוע באמצעות מקודש מרכז יצירת כאל הראשונה" "האספה

מעלה". של כ"תלאביב הליבלריתמודרנית ההגמוניה

מחיקת באמצעות הקטנה בתלאביב מושגת זו ומיתיות ילידות 'מיתולוגי', זמני על כמרחב מוצג התלאביבי המרחב
כמה דרך פועלת זו מחיקה והחולות. הים מן הפלאית ולידתה תלאביב של האזור על הקודמים והבעלים העבר

של הראשונה האסיפה תמונת בנייתה, לפני תלאביבי של אינסופיים בראשית חולות למשל, כמו ומוטיבים תמונות

גמלים; שיירת תלאביב,

'ראשוניות'. של הסמליות הבניית דרך 'ממשי' הפנטזמי במישור נבנית תלאביב  ונמלים חולות מקראית: בראשתיות
כך למקודשת. אותה שהופכים ראשוניים מאלמנטים מורכבת הקוסמית שהעיר כפי בראשוני, מתואר אלמנט כל

אחריו. לבאים שמחכה ראשוני עץ הוא הבודד העץ החולות, מן הלידה הקטנה, בתלאביב לדוגמה,
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בהיותה עוד הקטנה, אביב תל של התצלומים את הזה הנכבד לקהל להראות ברצונו כי הצלם סוסקין אומר זו בהצגה

שנה 90 "לפני אומר: (עמי,1).סוסקין הראשונה". העברית "העיר אביב תל את מגדיר חברו מתתיהו יפו. של שכונה

אביב. תל חולות של שקופית מוקרנת ברקע לו".(שם). סביב וחולות שממה מדבר זה נודע כרך היה בלבד

שממה "מדבר של המוטיב את שוב מדגישה השיקופית בחולות", הראשונה "האסיפה מוקרנת: נוספת שיקופית

לו": סביב וחולות

איש איש אחוזתבית. למייסדי הופכים יפו יקירי בחולות. הראשונה האספה הנה ראו. גם נא ראו מתתיהו:"
בחלקו. נפלו אשר והנחלה החלקה מה ידע למען בפור מושך

קום שלי השטח "על  אומר א' מצילנדר. פתקים מוציאים הגרלה, מוצגת הגרלה. פור! זה מה פור! סודקין:
.(5) הרצליה!. גימנסיה את אקים "אני אומר: גי מוגרבי", יקום "אצלי אומר: ב' הפועל", הועד

חדשה" חברה באדמת הראשונה אבן "הנחת שקופית

הרצליה." לגימנסיה הפינה אבן הנחת טקס על להכריז הכבוד לי יש מאוד. נכבד קהל [...] אורי:
ייקרא שמה אשר בציון ראשונה עברית לגימנסיה הפינה אבן את להניחה הכבוד לי יש רבותיי, אומר: עסקן

בבקשה. לכימיה, המורה אלטשולר האברך האדון עולם. ועז מעתה... כאן תעמוד ואשר הרצליה.
גאלפרין. לייב הפקיד האדון ומכריז) לבנה (מניח הכבוד לי יש המורה:

לבינזון. הירש אברהם הדגול הסופר מכובדנו, לבנה) (מניח הכבוד לי יש הפקיד:
הכבוד. לי יש לבנה) (מניח הפינה? איפה הסופר:
(5) לעבודה! ישקה, נו, הכף) את (לוקח א' פועל

הלוי... יהודה ברחוב עמד שר השיקמה, עץ את אתם רואים הנה "עתה, אומר: ומתתיהו ברקע מוקרנת העץ תמונת

עץ בית. לאחוזת וטפחות מסד הונחו בטרם עוד האילן ליד נפגשו ובתולות אברכים כי מספר מתתיהו השלום." עליז

הקוסמית שהעיר כפי  בראשוני מתואר אלמנט כל דבר. צמח לא בו במקום שבא ראשוני בעץ מתואר זה שקמה

n הבודד. העץ וכך והחולות השממה מן הלידה כך למקודשת. אותה שהופכים ראשוניים מאלמנטים מורכבת

את קושרת הגמלים שיירת שקופית אביב, תל בחולות גמלים שיירת שקופית מוקרנת הקטנה בתלאביב בהצגה
במרחב הנודדים עלייד העיר בניית את שליוותה תנכ"ית כחיה הגמל דימוי דרך בראשיתית לראשוניות העיר בניית

המקראי. הראשוני

מיפו וערבים גמלים קאראבקן שלוש אליהו יוסף הקבלן הביא הטקס למחרת זוכר. אני בן, כן, אורי:
ועפר טיט נשאנו איך אריה, התזכורה מתחת. עקץ והברחש ממעל להטה השמש החלה. העברית והעבודה

ועמלנו? יגענו איך התזכורה ליום? גרוש בשמונה
A(6) לשמוע? התחפצו שירה דברי להם קראתי ואני עבדנו כולנו אנו אכן מתתיהו:

הציונות ניסיון את אירוני באור ההיסטורי, הקברות בבית למטיילים המדריך דברי צובעים המוות וטל החיים בעל
(הגמל): לה לא סמלים לעצמה לנכס

אריה, הנה אומר האנגלי שלה. החיה את יש אומה לכל ארצנו, נוף זה ואנחנו אנחנו זה גמל אסביר אני [...]
[..] גמלי. 'הנה תגידו נו, (שתיקה) גמל הנה  פעם מידי נגיד אנחנו גם אם יפה ויהיה פיל, הנה אומר ההודי
זהות סימני לעצמנו להחזיר מוכרחים שאנחנו לנו הממחישה רבות מיני אחת דוגמה רק הוא הזה גמלי 'הנה

.(7) וחבל. ונעלמו שהלכו

הערבית המציאות של אידיאליזציה שעשה מושאל פולקלור באותו שהיה הכוחני' ה'זיוף על כותב צור עתי n
המסורת והתיירות. העלייה בתעמולת ולכלי לםקראית אותה והפך והתימנים) המזרח יהודי של 70 פלשתינית

נחום רובין, ראובן דרך המקררם, 'בצלאל' וסגנון רבן זאב והארץישראלי, באערנובו מתחילה אומר, הוא הזאת,
המסורת ממשיכה למעשה "אך לפוליטיקה: עיצוב שהפך טרטקובר של אורנמנטלי הגרפי לחיתוך ודע גוטמן,

גרי1 אמלי קרוליין לליידי ועד לרוברטס םדלקרואה התשעעשרה המאה של האירופי האוריינטליזם את הזאת
"מעשה צור, (עתי בירושלים" טיכו בבית עתה מוצגים מסרט המושפעים שציוריה  מהרהצופים' 'הציירת היל,

.(10.5.2002 הארץ. מרקןוזה".
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יאיר המורדימ; ציוני; אידיאולוגי גיבוש 1.5

המדינה את שמגלמת רציונלית' ליעיר פוקו של בלשונו אותה הופך אידיאולוגיציובי למרכז תלאביב של הפיכתה

קבורים האלה הקברות בבית כי התיירים ומדריך מיטלמן המורה מסבירים המוות ועל החייפ על במחזה המודרנית.
מתארים שהם הלאומי' היפנתיאון בעצם תלאביב, העיר ואת הציונית האידאולוגיה העברית התרבות את שבנו אנשים

הינדחסת' לישראל הופכת תלאביב העיר המדינה. על והשפיעו זו בעיר שפעלו אנשים של תלאביבי פנתאון הוא

(פוקו, הרציונליות. ואת המדינה את שמגלמת עיר להיות שהופכת המודרנית העיר את פוקו שתאר כפי עיר, לתוך

.(2003

יישובים על מההגנה הציוני האתוס מרכז את מעתיקה בתיאטרון הציונית ההיסטוריוגרפיה , השבעים שנות לאחר

במחזות בעיר. שובות ובדירות תלאביב של השונים ברחובותיה שמתרחש המחתרתי המאבק לאתוס מרוחקים

דקאדנטי. מרכז ולא העצמאות על המלחמה מרכז הינה תלאביב ויאיר, המורזיימ

הימים. ששת מלחמת של הנצחון לאחר מיד ,1967 ביניהם זמנים, בכמה מתרחשת בהמורדימ העלילה
אלמה. ואחותה מרתה ריקה. הבמה שאר האחרי. המסך על מוקרנת מגורים סלון של שקופית בתלאביב. דירה 1967

ב"מצפן". שמאלנית בפעילות עוסקת מיכאלה לבגין. ומקורב חברכנסת ימין, פעיל יואל

ווילאמס האנגלי הקצין יובא לכאן אידיאולוגית, מחתרתית פעילות מתרחשת דירתו מתוך שאול, של דירתו :1947

משמשת ומרתה יואל של הדירה ומחתרתית. פוליטית לפעילות מוקד מהוות אלה דירות שתי כאמור, שנחטף. לאחר

הכיבוש. נגד כרוזים ומחלקת במצפן הפעילה מיכאלה בתו ואת כחברכנסת יואל את

הלח"י במוזיאון מוקרנת שהיא כפי יאיר, של והריגתו תפיסתו על אורקולית הצגה שחזור כעין מתחיל יאיר המחזה

סוקולוב פינת ירמיהו תלאביב: של רחובותיה לאורך מתרחש לח"י של וסיפורו יאיר של חייו סיפור בתלאביב.

ל"ט). (תמונה דיזינגוף או כ"ז), (תמונה שד"ל רחוב פינת או די), (תמונה ונחמיה. יאיר נפגשים שם בתלאביב

חי). ט"ז,כ"א, (תמונות אביב. בתל שונים בחדרים מתרחשים המחתרת אנשי עם יאיר של מפגשיו

כתובות. ומוסרים מלשינים כבר הם רזיאל של "האנשים על מדבר יאיר פוליטיות, אינטריגות של מקום היא אביב תל

במחזות הופכת תלאביב לח"י). (אצ"ל פילוג." היה וכנראה אתו להיפגש הולך אבי חמורים. מאוד דברים עושים הם

המדינה. לכינון הפעילה העשייה ממרכזי לאחד השבעים משנות

מיתד,ומ אליה: השנייה' 'ישראל אנשי כמיהת ידי על מוגדרת הראשונה' כיישראל תלאביב 1.6

אליה. הפריפריה תושבי של כמיהתם באמצעות גם נוצר להזדהות, הקורא תלאביב של האוטופיקוסמי אופייה

בובה; תהום; מי במחזות: הדבר שמתבטא כפי פנטזמטיים, קווים במסגרת הכמיהה אובייקט את מבנה זו נמיהה

הרחק [...] דרומית. ישראלית בפרובינציה "לילה נכתב: דרום עדן גן למחזה בפתיח דרום. עדך גן שבתי; ar6c
] שחר עם ומתפוגגים ערב לעת נרקמים החלומות שבו במקום הישראלית, הפוליטיקה של היגדולות' וההתרחשויות

"המלצרית דינה: המלצרית את שמציגה המונית, נהגת גיקי של דבריה מדגישים המעורפל המיקום את .(87) "[...
.(89) דרוםצפון". בכביש דלק בתחנת בסטיקייה קודם עבדה אותה. מחבבת פה, חדשה ואתיופית, שחורה דינה. 1ה

של הערבית שפתם כי לחברתה ליובה אומדת אחרת בתמונה אקזוטיקה. מצטרפת המקראית לבראשתיות A

.(17) ואורייטלי" אקזוטי 'כמה אקזוטית: שפה היא המים ליד המהלכים ליד הערבים
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משלה: רדיו לפרובינציה לה יש מדוייק, גיאוגרפי מיקום לה אין הראשונה, מישראל מובחן אזור היא ץפרובינציה

לתחרות להגיע הדמויות חולמות 7רומ גןעזן בבובה; לאומית. פוליטיקה מכל רחוקות בו והחדשות דרום" 'רדיו

בבובה הראשונה התמונה דיסקו. לתחרות להגיע היא שאיפתם היגבוהה'; התלאביבת התרבות לחיי נוגעת טאינה

" חור. בסוף בגשם, הכביש, על שעה חצי "חור. בלילה לסטיקייה מגיעה רחל הדרך". אם "על בסטיקייה מתרחשת

נחשבת הדיסקו שאליפות מכיון ברמלה. הדימקו לאליפות להגיע רוצה רחל .(7) הראשי. הכביש זה אין אם תוהה חל

בשנות נודעה רמלה פריפריה. לעיר היא אף שנחשבת ברמלה, אלא בתלאביב נערכת האליפות אין השוליים, 'נחלת

בתקשורת שהתקבלו הצבאיות הלהקות עלידי שנכבשה מתלאביב שהודרו להקות הקצב, להקות כמקום :שבעים

ולאומנים ציוניים תכניים והציגו ששרו לגיטימיים ננציגים

תהרמ במי .(25) מיוחדת" בגדים ב"חנות לתחרות המתאים הביגוד את רחל רוכשת שם מיוחדת עיר היא תלאביב

'בגדולי. לעבוד אפשר שם מקום הטובים, החיים מרכז היא תלאביב שבתי, ובסאלח

אסיר מהצבא, עריק קטנים; עבריינים בעיקר הן הדמויות שכונה. בלב ביצה שפת הוא תהום מי של ההתרחשות חלל

לתלאביב ונעבור פה מהחרא שלום נגיד מהכסף, להיכנס יתחיל שרק "עכשיו לאדי: אומר אלברט מהכלא. שיצא

השכונה, לגבי פצצה כמו אברם שהוא השיכונים, על מצביע כשהוא לאדי אומר אברם .(11) גדול" על רק נעבוד שמה

אותנו חושבים איפה...שמה יודע לא שלך, אביב בתל שמה, אבל בתיהם:"[...] את ולהרוס להתפוצץ שיכולה פצצה

בבתיהם שגרו השכונה תושבי בסנגיר (25) שבתי...מזמן.[...]". סלאח של ילדים של ילדים מלצרים. כולם

את לחגוג יש שם הבילוי כמקום לתלאביב מתייחסים והמזבלה, המטוסים המראת למקום קרוב הערבים של הנטושים

(27) המקומית. הכדורסל קבוצת של לליגה העלייה נצחון

הכל פה. אותי רוצים לא אבל סנדלר. אני זה. יפה מקצוע "זה למקצוע: אותו ששואל לווייסברג אומר שבתי םאלח

כבר אז פייפרגר, אדון כמוך, פולאק הייתי אילו טוב? יהיה מה [...] וקיימת ותנובה הסתדרות הכל פה, פרוטקציה

(24) "[..] ב"הבימה" סדרנות או בתלאביב גזוז לי נותן מזמן 'אגד' היה

תעתועוו זמני; פירו? זהויות: והגדרת בדיקה מרכז תלאביב 1.6

זמני. ובפירוד בתעתועון שמתגלה כפי קולקטיביות וחברתיות אישיות זהויות לבדיקת כמרכז משמשת תלאביב

כך בשטחים. מקומות לדכא שנשלח חייל של מונולוג זהו נר, בן יצחק של מספור לפרק עיבוד הינו תעתועוו המחזה

בתוכנייה: נכתב

ישראלי נער הגדה. מערי באחת התקוממות לדיכוי חבריו עם הנשלח ,19 בן תלאביב, חייל של סיפורו
אשיותו בו בשלב אפשריים, בלתי שוחקים, למצבים נחשף  שלנו שלך, שלי, הבן טוב", מ"בית חביב
השלאה מן להימנע יכולים איננו הקסבה, של במבוך בעקבותיו שועטים כשאנו ומתגברת. מתעצבת

רגש?. נטולי אכזריים, למדכאים קיומנו על המגינים מלוחמים הפכנו האם המצוקה:

ברקו גם מגיע לשם בתלאביב מלון בבית לחדר מגיעים אשתי ונעמי עברית לספרות מרצה יואש זמני, בפירוד
ואישי. יצירתי נפש בחשבון עוסקים שלושתם המחזאי.

הקנזנה בתלאביב חילונית אירופית תרבות של המשכה האוניברסלית: ההטוויה 1.7

.20.8.2002 הראשון, ערוץ התפוזים" עונת "סוף קוטנר יואב A
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היידלברג כמו באירופה עתיקות ערים של כפילתמ לבנה', יעיר יצירת דרך להזדהות שקוראת האוניברסלית ההטוויה

וונציה.

הבינלאומי הסגנון אדריכלות החול, מן "בתים לספר במבוא מציץ הלבנה', 'העיר תפיסת ממיצגי (1994) קרוון דני

להקים ופריז אמסטרדם מברלין שהגיעו האדריכלים של שאיפתם את מאפיין הבאוהאוס סגנון כי (1994) בתלאביב"

על בפליאה מוסיף הוא עוד אירופה. של מאוד הצעיר המודרניזם ברכי על לדבריו, גדלו אלה אדריכלים חדשה, עיר

ולפילוסופיה למשפטיפ לרפואה, סטודנטים עירבבו הלבנים, החולות על משמ, הרחק "כאן, העיר את שבנו האנשים

הבתים את רואים מכאן, הרחק שם, בשמהלכים [...] פשוטים בחומרים שירה כתבו כך [...] במלט מים בחצץ, חול

כלכך".ם האחרים השונים, הפשוטים הלבנים, הבתים באירופה, שם ששרדו הבודדים

של בספרה שמוסבר כפי היקלאסית' לאירופה תלאביב של הקשר מודגש האקזוטיקה להדגשת במקביל כאמור,

לפסנתר מורה של שקופית מוקרבת הקגזגה בתלאביב התמונות באחת תלאביב. על (1994) מצגרסמוק

על מנצחת רחל לזמרה." החוג בערב שלישי יום כל לפסנתר. המורה גרה כאן, והנה אומר: ליאון ותלמידותיה,

שוברט. של מאריה אוה לפי שרים וכלם המקהלה,

לדרמה: החוג יצירות אודות ארוך מונולוג לסוסקין לדרמה", "החוג שקופית: מוקרנת אחרת בתמונה

הדראמה ממיטב רם בקול וקוראים אלדמע, של בצריף מתאספים וחמישי שני יום כל לדראמה. החוג והנה
משמאל הראשון את תראו הנה מצלם. ואני רוקד אגדתי ברוך מצייר, אלדמע קוראים, אלה האוניברסלית
טרם גתה אולם מפיסטו לשחק רצה תמיד הוא הפואט. גארדזינסקי המעומלן. ובצווארון הפנסה במשקפי

שהיה באריטון קול בעל תואר יפה עלם אלכסנדר. הרזיםטור יושב הספר מעל רכון לידו לעברית. אז תורגם
אשר הצעיר, הימלפארב הוא החיזיון, מעלילת מזועזע הנראה שאחריו, האברך בעלמות. בלב רעד מעביר
לעברית העותק אשר שקםפיר, ויליאם מאת ועיל" "רם הטראגי בחזיון רם, את בברלין 1903 בשנת שיחק
היא טאטינה, תהיה תמיד היא חמדה. יעקב בת גאולה היא במחיצתם היחידה העלמה זלקינסון. י. ידי על

בצערה. ותשתתפנה תאנחנה ונשים בגללה, יתאבדו הגברים דזדמונה. תהיה תמיד היא אופליה. תהיה תמיד
באנגלית: או הכושי" "איתיאל במחזה דרמתי הכי הקטע את לפניכם להביא הנני [...] גאולה. גאולה אה,

.(10) "אותלו"

פתח בשולי איכרים בבית שגרים ורגינה אפרים אירופי. תרבות כמרכז תלאביב של מקומה מודגש ימיו סתיו ב
לבנות שיוכל כדי העיריה, שליד המגרש את לקנות רוצה אפרים אביב. לתל ביתם את לעזוב עומדים 1926 ב תקוה

אני [...] לתלאביב. אתכם לנסוע מוכרח אני הלילה, כל זה על "חשבתי הפסנתרן: בנם אלכסנדר דירות. תשע עליו

.(32) מורים.[..]. הרבה בה יש תרבותית. עיר תלאביב לי. שמתאים מורה אין כאן אחר.[...] מורה לי למצוא מוכרח
1

משפחתי סיפור  היידלברג הקוסמית וכפילתה אביב תל אוניברסלית: פתיחות 1.8

סיפור בהצגה היידלברג התרבות עיר של דגם של דגם עלפי 'מעלה', של דגם עלידי נבנתה הקוסמית ■נלאביב

^פחתי.

הבינלאומי הסגנון אדריכלות החול. מן בתים בתוך: ,1994 מצגרסנזוק, ניצה של לספרה מבוא קרוון, דני Q
טנז':7. הביטחון, משרד תלאביב:הוצאת ,19481931 בתלאביב

) החומר" "דלות התערוכה על כותבת כשהיא (1993) חינסקי שרה מפרטת באמנות תלאביב של מקומה על 1

לאתוס בעבודתם מתייחסים אינם התלאביביים, tnnnn " ש.ברייברגסמל של מדבריה מצטטת חינסקי .(1986
j אידיאליזציה של מגמה מכל ובהסתייגותם הספקני ביחסם דיאלוג עמו מנהלים הם וישיר. פשטני באופן הציוני
ער, איו עם, איו דת, אין התלאביבי' ל'ילד כשקופה. עצמה את ומציגה מאליה כמובנת נתפשת הדומיננטיות f...

.(117 תינסקי, אצל (מצוטבו אידיאולוגיה" איו עיר, יש
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תמונה שנייה במערכה ובתלאביב. בהיידלבת בוזמנית; מקומות בשני במקביל העלילה מתרחשת משפחתי בסיפור
בביצוע מרלן לילי המוסיקה. להיכנס מתחילה השעון, תקתוק לתוך .1939 בהיידלברג. הבית על עולה האור חמישית

'קפה בתלאביב. קפה בבית מתחלף בהיידלברג הקפה בית .1939 בתלאביב קפה בית על עולה אור אקורדיון. ישן.

נכתב: תלאביב'.

התלאביביים הקפה בתי מסוג זהו הקודם. הקפה מבית להשתנות צריכה שאינה כמעט התפאורה למעשה
בדינמיקה רק הוא הקפה בתי בין המשמעותי ההבדל הייקים. הכתיבו סגנונו שאת בטיילת, השלושים משנות
) מאוד חם וה. עם זה מדברים ורים אנשים כאן בהיידלברג, לקפה בניגוד האנשים. בין שמורגשת ובפתיחות

.(53

קוים ומשרטטים המקומות בשני המתרחשים תרבותיים אירועים הדגשת תוך כלל בדרך נעשה הזמנים בין המעבר

תרבותית. כך שמאוחדות הערים שני בין מקבילים

משתתפת רוברט של אשתו דורה .(72 (עמי, (1939) כנף פסנתר רות מכניסה בוגרשוב ברחוב החדש לביתה

תיאטרון מתפתח בו תרבותי מרכז היא זה במחזה תלאביב .(66) גלובוב אלכסנדר אצל 'האוהל' בתיאטרון באודיציה

בגט אלכסנדר וינה. העיר למשל כמו תאומות אחיות לתלאביב אירופה. של המוזיקלית המסורת את בה ומשמרים

וינה. בעיר יבחר זה במקום אך הפסנתר, לימודי להמשך לתלאביב לנסוע רוצה , ימיו בסתיו ותינה אפרים של

האחרון החילוני שינקיו; הפיתטרחוכ מורי; אורי דקדנטית: פלישה סכנת  קוסמית' 'בפילה ונציה .1.9

כעיר במחזות מתגלה תלאביב גם כך המזרח, מן שמגיעה מגיפה עלידי המאויימת מאן תומס של לונציה בדומה

אליה. הפולשים לפגיעות החשופה מערבית תרבות

בתכנייה: נכתב כך הילבנה', בתלאביב מתרחש מורי אורי המחזה

כבר שהיו אתי, ואשתו אורי בידי ואומצה מאתיופיה 11 בת הגיעה מורי מורי. של המאמץ אביה הוא אורי
בבוגר 5 ב לישון "הולך עצמו על אומר שהוא וכפי יומי, בעיתון עורך הוא אורי בוגרים. ולבת לבן הורים
עם ומסוכסך ביותר רגיש הבכור, בנם דניאל, [...] פדגוגית מחנכת אשתו, אתי, בצוהריים". ב2 ומתעורר

]  השחורה' 'הספחת של אימוצה על מאשימם וגם למשפחתו ומתנכר בתשובה חוזר הוא לימים [...] עצמו
היא הישראלית. והחברה המשפחה תחלואי את חושף קליטתה ועצם מורי מגיעה הזאת המשפחה אל [...

הינו זו, במשפחה שלה היחידי ההצלה עוגן [...] הסובלנות וחסרת האכזרית המתנשאת, לישראליות נחשפת
מתוודע והוא עולמו כל את מטלטלת אהבתה [..] השניים בין אהבה התפתחה אף לימים המאמץ. אביה אורי

(2) חייו. של ההחמצה ההחמצה. של והמעיקה העמוקה לתחושה דרכה

אך והחברה, המשפחה של תחלואיה את חושפת למשפחה הישחורה' מורי של הגעתה כי לצופה מסבירה התכנייה

הקבלה עורכת זו אלוזיה מאן. תומס של בוונציה" ל"מוות האלוזיה ולמוצג: לכתוב נוספות פנים מראה נוספת קריאה

מקבלת תלאביב מערבית. בעיר מתרחשות היצירות שתי וונציהתלאביב: העיר ובין ואורי, אשנבאך הכותבים בין

היצירות בשתי לאומיים. ואמנות תרבות כמרכז ישראל של וונציה וונציה, של לדרגתה ועולה זו בהקבלה חשיבות
סכנת היצירות בשתי התפרקות. עימה שמביאה אהבה ונעורים, ליופי בהחלט אסורה אהבה הכותב הגיבור אוהב

מורי של פלישתה זאת בתלאביב מהמזרח, מגפה של הפלישה זאת בוונציה האהובה, העיר על רובצת פלישה

הישחור' ופלישת החורג, אביה בלב אסורה אהבה המציתה אורי) של משפחתו עלידי המאומצת (האתיופית השחורה

האוהב מת שם מאן, של ביצירתו כמו שלא הבת. של הישחור' המזרחי חברה ופלישת לחרדי שהפך דניאל הבן של

המשפחה. על הרובץ האיום את מסירה ובכך לימגפה', כיאה מתה מורי, האסורההישחורה' האהבה מושא המבוגר,

שייכת. היא לשם לשבט חוזרת הגיעה', 'ממנה לאדמה שחוזרת מורי

אשנבאך של החשופה לתודעתו בדומה העלילה, במרכז אורי את מעמידה המחזה לאורך הנגלית אורי של תודעתו

אומר; אורי בוונציה". ב"מוות
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ושנינו בי מביט והים בו, מסתכל אני שנה חמישים כמעט בים, ומסתכל למרפסת יוצא אני נדודים, בלילות
נפש עם תלאביבי הים. של במימיו רגלי כף טבלה לא מעולם ומנגנת) נכנסת (מורי זה את זה עוינים

עולמי "צר אני זה מורי. אני כוח....זה נטול כבד. לוויתן כמו החוף, על מוטל שאני חלמתי ירושלמית.
] ב... חוטא שאני הזאת ההכרה סטיתי. כי לי ואוי ממנו, אסטה אם לי שאוי אחד, צר מסלול נמלה". כעולם

אפם ואולי מאהבה, במהירות שהתרוקן בית אולי  יודע לא העונש...אני גם היא החטא ותחושת [...
בעתון. ההתקדמות אפשרויות לי קרצו לא פעם אף יותר. רציתי לא פעם אף אני מעצמי...הרי שלי הציפיות
...] כתב, לא לפני שאיש הגדול, הספר את אכתוב עוד אחד יום יחכו. של באליבי משתמש לא גם ואני [...]
פחדן, אני אבל [...] שלך אבא שהוא הזה, האיש את ודווקא הישר. השכל גם מתהפך וככה מתהפך. הכל [

) .[...] אלכוהול לא עישון. לא להתמכר: או להיסחף לעצמי הרשיתי לא פעם ...אף אני וחלש. פחדן מורי,
.(23

מורי: כלפי חש שהוא מה כל את שגילה מאז להרדם מצליח אינו כי אומר אורי

שקנה האיש אני בזהירות? כביש לחצות למדתי שאותה לגן? ביד יד איתה שהלכתי הילדה זאת האם [...]
זה איך מהפנטת. אחרת, הזייה לי נהיית אני הזיכרון, למרות שעכשיו, זה, איך אז [...] ומשחקים. בגדים לה
כזאת.(29 באהבה כזה, יופי בי נגע לא פעם אף לא. ונפלא. נורא כך כל [...] טובע? כמו אותך נושם שאני

.(

האוהב: אשנבאך של תיאורו את מהדהדים אלה קטעים

לחייך רשאי איש אין שמענא, כך! לחייך רשאי 'אינך מלבו: פרצו עדנה ורוויות קוצבות מוזרות, תוכחות
נפשו. את ידע ולא הפרחים, של הלילי ניחוחם את קרבו אל שואף ספסל, על צנח הוא  אדם!' שום אל כך
בשפתיו לחש פעם, אחר פעם בבשרו עוברת וצמרמורת כולו נפעם מטה, מידלדלות זרועותיו לאחוריו, שעון

נלעגת מבישה, חסרתשחר, האלה, בנסיבות אפשרית לא הנפש, וכליון הערגה של הנצחית הנוסחה את
י.כהן, אצל מצוטט (מאן,55, אותך" אוהב "אני לכבוד: וזכאית ראויה אףעלפיכן קדושה, ואףעלפיכן

.(42 ,1997

גופה שרידי מצאו כי שומעת היא כאשר אתי המאמצת האם מודאגת מורי, של היעלמותה לאחר שעות שתיםעשרה

האהבה אל היער. אל האדמה. אל באה. שממנו המקום אל חזרה "מורי אורי. אומר המחזה בסיום אתיופית. נערה של

מוסיקה עולה (47) אנד." הפי [...] לים. מעבר אדומה שיקעה בחלון. תסתכלי אתי. הזה, לסרט אנד הפי יש והחלום.

יד לו מושיטה אליה ניגש אורי אפריקאי, בבגד מורי, על עולה האור במרכזה, הצילו מודרני, בעיבוד אתניתקיצבית,

לקהילה כהפרעה הגיעה ממנו המאיים הכאוטי בתחום למות חוזרת מורי כאמור, חבוקים.(47). רוקדים והם

הלבנה'. ביעיר המדומיינת

אדוארד במקורה, אסייתית היא אירופה את שתוקפת המגפה  ומחלה תרבות תשוקה בין הקירבה בוונציה" ב"מוות

אשנבך: באמצעות אפקטיבית בצורה מוגש זאת כל ותשוקה: דגנרציה הבטחה, פחד של שילוב לזאת קורא סעיד

[...] Mann's way of suggesting, I believe, that Europe, its atr, mind, monuments, is no
longer invulnerable, no longer able to ignore its ties to its overseas domains
.(said,1993,188)

אורי של יצריו את המעוררת השחורה, מורי לישחור', שהפך והשונא המתחרד הבן דניאל, הם הפולשים הזרים

'פושעי. שמכונה המזרחי והחתן

שלה?" בגנים זה אולי 'להכעיס'. מין רישעות מין כאגאני, קשה, משהו הזאת בלידה שיש "תודה מורי על אומרת אתי

עשר אוניברסיטה. בחורים. דוגמנות. נגינה. שיעורי בתיספר. חמישה [...] הבוגרת: מורי את מתארת אתי .(8)

אחר פולש זר .(14) אור." שנות שהיה. כמו נשאר המנטאלי המרחק אנוש. ביחסי אפס נרכשים. לימודיים בהישגים

לא היא זה את עבאדי. שי הזה, הפושע עם שוב יוצאת "היא לאורי: אומרת אתי עבאדי. שי שירה, הבת של חבר הוא
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אזור הוא בתשובה, שחזר הבן דניאל, מגיע ממנו האזור גם .(10) .[...] סמים על בכלא ישב הוא לך...[..] אומרת
אפל. כאוטי

דניאל ההוא" האפל בעולם גנוז, אור שום שם תמצא לא בתשובה:"[..] שחזר 'השחור' בנה לדניאל אומרת האם אתי

ממה הזה? בבית עליו שחונכת מה מכל ממה? "גאולה לו: עונה אתי הזה" הגנוז באור הגאולה מן הרבה "יש לה: אומר

לה: עונד, דניאל שלך?" הגאולה הם שלך הכפיייתים התורה גדולי ולהחליט? לחשוב מהחופש גאולה? מחפש אתה

וחסרת המורעלת מהריקנות מייצגים, שאתם מה מכל מכם. החופש שלי. האמיתי החופש הם שלי. הגאולה הם בן. "כן, ,

איתכם."(15). אהבה, ובלי אמונה בלי מהחיים הזה. הקר מהבית שלכם. התכלית

לעירו שפולשים ביזרים' מקוף הוא בעירו. לזר הופך אורי כי העובדה את חושפת במחזה אורי של החשופה תודעתו

התרבותית.

בתינוקות. ומטפל גוחן בדרכו, ממשיך דניאל "דניאל"!. לו קורא אורי תינוקות. עגלת מוליך חרדי, בלבוש דניאל,

שנראיתי כמו נראה אני השתניתי. לא ...אני אותי? זיהית לא דניאל. זה, "מה בו: נוגע מגבו, אליו וניגש מעז אורי

עונה אורי .(25) מתרחק)" (דניאל לזרים. מקום כאן אין כאן. זר אתה רוצה? אתה "מה בקרירות: עונה דניאל פעם"
לבנו:

זר? אני לצבא. שהלכת עד שלך, טוב הכי החבר הייתי אני התחות. לכל אביךמולידך, אני זר? אני [...]
כדי בן צריך רשעות לבמה [...] שקוף אויר שהייתי כאילו דרכי מסתכל אתה ועכשיו, רבנו. לא מעולם הרי

.(26) כזאת מצווה אין שלך הקודש בספרי גם הרי אביו? את בנפשו להמית

אחר, ממקום שבאים כאלה כלומר,  מסיונרים הם בתשובה בנו את שהחזירו האנשים כי ובתו לאשתו אומר אורי

המקומית. התרבות הרס תוך ומנכסים פולשים מישם',

שישאל ספקן. יהיה שלו, והתמימות הביישנות למרות שדניאל, דומם, כאתיאיסט התפללתי, קיוותי, ואני
ניסה הוא בצבא. במצוקה היה הוא (לאתי) קל. טרף היה הוא האלה המיומנים למיסיונרים אבל שאלות.

.(27) בענייניו. אחד כל אטומים, היינו ואנחנו,  חרדה כאב, אלינו לשדר

שלושה צלידי שנכבש כמי אורי של ייצוגו חשיפת תוך מתערערת הישראלית הגזענות לבקר המחזה יומרת

המחזה התמקדות לאור מתעמעמת הגזענות כלפי הביקורת נימת המזרחים. וחתנו המתחרד בנו מורי, 'שחורים',

בעיר^ זר והותירו בו בגד שבנו כמי בו, בגד שגופו כמי בהצגתו ברגישות, הנחשפת בתודעתו
מורכבת הממשלה תלאביב. של פניה עתיד ואת הממשלה את הדתיות המפלגות מנהלות שיגקין, ברחוב בבית

שנציגה מצדה" "שנית וממפלגת הממלכתית, הדתית המפלגה  מאד"אם מפלגת ביניהן מפלגות, כמה של מקואליציה

נציג שומרון. חוצה לכביש היא הכוונה הכביש" או הקולאציה או שזה לציין עלי הממשלה" ראש על מאיים בממשלה

ביהודה החלוצית ההתיישבות את יחבר חוצהשומרון "כביש מקל: בעזרת ומסמן למפה ניגש מאד"אם מפלגת
נעוץ הכביש של הגדול היתרון המפה) על (מראה כאן.  בחצי, בדיוק שומרון את חוצה הכביש תלאביב. עם ושומרון

.(6) מקומיים" מתפרעים עלידי אבנים יידוי ושתימנע אותו שתעטוף המשוריינת הזכוכית בכיפת

הריסתו לאחר שומרון חוצה כביש את לסלול הדתיות המפלגות לחצי עקב בממשלה מחליטים טכניים אילוצים בשל

בי נחמה מספרת המחזה בתחילת הישראלית. החילוניות סמל את שמהווה רחוב שינקין, ברחוב 13 מספר בית של

דורות. כמה מזה למשפחתה שייך היה זה בית

הכותרת תחת , לדוגמה כמו הגזענות, את להוקיע שבאה ההצגה מגמת את להסביר דברים הובאו בתכנייה A
קדומות בדעות מוגבר שימוש הינו העולים עם המפגש של האיפיונים "אחד וסטיראוטיפים": קדומות "דעות
לעולי ההתייחסות בעצם הישראלי עלידי נעשה סטריאוטיפיזציה במנגנוני תדיר שימוש ובסטריאוטיפים.

נ...ך אחת, כישות אתיופיה
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ראש ידי על שינקין של הרב להיות שמונה עמר הרב עלידי מתבצעת ישראלית התלאביבית לחילוניות נוספת פלישה

עולמם את המגנות קללות של מטר תוך להם ומבטיח בהבימה ההצגה לקהל ישירות פונה עמר הרב מאד"אם. מפלגת

התיאטרון. את להם למגור התרבותי,

המוות) ועל החיים (על זיו ואלדד (קרום) לוין חנוד תלאביב: בעיר 'האחרים' הדרות חשיפת על 1.10

לדון באים כאשר זאת לקרוא לוין, של הביוגרפיה באמצעות גם הלוינית הדרמה את לקרוא מציע (1999) לאור יצחק 

תלאביב: בעיר שנחשפים והשוני העוני מכל, הגדולה בהשפלה י
אביב בתל הדתי, היתום, העני, של זרותו היא הילד לוין חי שאותה הזרות הסוציולוגית: הפריזמה בעזרת

כל של במרכזה לעמוד צריכה הזאת הזכות ישראל. של הטובים החיים מרכז הינוצצת; היחילונית', היזוהרת',
(שם,20) לאחרים. היאני' בהשוואת הקשורה ביוגרפית, ביקורת

דמויות של האידישימטית הגלותיות על שכתבו (1991) שקד וג. (1989) בראון אראלה של דבריהם את מביא לאור

החדש לעברי היפוך בסימן שעומדות לוין של הגלותיות דמויותיו על שכתב (1991) שקד ג. מדברי מצטט לאור לוין.

שלא העיירה), (יהודי אחרת לחברה האופייניות יחסים מערכות לוין חושף שלו, קודמים במחזות כמו [...]
מאוהלי פשמשל כרחוק החדש העברי של מדמותו רחוקות שלו הדמויות בארץישראל.[...] נשתנו

של לתדמיתה מאשר יותר [...] עגנון ש"י מאת פשוט) (סיפור וצירל להירשל קרובים גיבוריו הפלמ"ח.
(25 לאור,1999, [248 :1991 כלשהי.([שקד ישראלית דמות

במרכז תלאביב העמדת שינקק. ברחוב הבית האחרון; החילוני פליישר; המחזות במרכז מוצבת תלאביב העיר
השמרנית ירושלים לבין הראשונה' 'ישראל של חילוניתחופשית תלאביב בין ההפרדה את לגבש מסייע אלה מחזות

כעיר תלאביב של המטעה הדימוי על (1998) רזקרקוצקין אמנון מותח מעניינת ביקורת השניה'. 'ישראל מעוז

ישראל אזרחי בפני שםגורה עיר לתחומה, השטחים תושבי כניסת על אוסרת זו עיר כאשר וליברלית, חופשית

הערבים.1

זהו כי נילי לתלמידתו הקברות, לבית הסמוך האקסטרני הספר מבית המורה מיטלמן מסביר המוות ועל החיים בעל
תהליך תוך לכזה הפך הפנתאון כי המחזה לאורך יתברר לאט לאט שלנו". הלאומי "הפנתאון זהו מיוחד, קברות בית

על המגורשים לגלמודים הישן. היישוב אבות של הגבוהים בסטנדרטים עמד שלא מי כל של וגירוש השפלה הדרה של

רגליים, אין נעליים, אין למשל לנו אומר"[...] אחד גלמוד זהות. אין  וחבריהם דיזינגוף ביאליק כמו היחשובים' ידי

.(25) .[...] אני מי לזכור יכול לא למשל אני להשכיח, דאגו דבר. שום כתוב לא אצלנו [...] פנים תווי לנו אין
לא "הם לבינם, החשובים בין מאבק מתחולל שנים כבר כי ולנילי המורה למיטלמן הגלמודים מסבירים יותר מאוחר

אין נאבק, מה "על לו: עונה גלמוד ילד זכותם? על לעמוד מתכוונים אינם הם האם שואל מיטלמן כאן". אותנו רוצים

.(58) אמות" אני וכאן נולדתי אני פה להגיד יכולים לא אנחנו זהות, לנו

לארץ הגיע שלא מי את להדיר היא אחת שיטה המחזה. לאורך נחשפים לפנתאון להצטרפות וקריטריונים שיטות

מסויימים. אבשים של שמם את לכתוב לא או למחוק, היא האחרת שיטה היחשובים1. הגיעו ממנו ארץ חבל מאותו

אותנו יראו שלא לך, "לך, הגלמודים: לאחד מתנכר טשרניחובסקי למזרחים. השנאה כמו שנאה, היא אחרת שיטה

עונה הגלמוד מאודסה?" לא אתה תגיד מקום. שהוא מאיזה לי ידועות פניך גלמוד, גלמוד, ללכת) מתחיל (גלמוד ביחד

הגלמוד של תקוותו את חותם ובזאת "לא"! בפסקנות. ועונה מתקרב טשרניחובסקי מאודסה?" אני אולי "אולי בתקווה

המוצא.(25) בארץ בהשתייכות מותנת להגמוניה הצטרפות התרבות. להגמוניה או לפנתאון ולהצטרף זהות למצוא

.12 ענד ,2.9.1998 הארץ, עזה' של לים סנטר דיזינגוף "בין רזקרקוצקין, אמנון 1
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מתי ולהזכר לנסות לפחות שינסו לגלמודים מציע המורה מיטלמן לנילי. הגלמוד בדברי מתגלה להדרה אחרת שיטה

התגלמדו?

כבר זה ועכשיו חשוב מה יודע מי לנו נאה לא זה בהתחלה  מאיתבו להשכיח דאגו מדי, מאוחר גלמוד:
מאוחר.

אתכם. מחקו הם נילי;
כתבו.(60). לא פשוט הם מבינה את כתבו. לא פשוט הם מחקו, לא הם גלמוד: <

אי היסטוריים. ואם ספרותיים אם השונים, ולרישומים לקאנונים צירופם אי באמצעות נעשית הגלמודים של הדרתם

מסוימים אנשים 'לכתוב' לא בחרו ושמם עצמם את להאדיר שכדי כמי מחמיא לא באור היחשובים' את מותיר כתיבתם

בחלקת ביאליק את פוגשת נילי ביאליק. עם נילי של בפגישתה מאוזכרת נוספת הדרה והקאנון. התרבות לתוך

להתעקש. ממשיך וביאליק לדעת", רוצה לא "אתה אומרת נילי עלו, מספרים מה לדעת מבקש ביאליק המיחוסים.

השגור הגזעני המשפט את אומר ביאליק פרנקים". לך מזכירים הם כי ערבים שונא שאתה "שאמרת אומרת: נילי י

.(61) אמחייה" אפרנקימ אובר אחייה איז "אפרנק

מתאר דיזינגוף איתם. במקום שקבורים הגלמודים של לגירושם בקשר להחליט ורוצים ישיבה מקיימים החשובים

.(38) [...]פרזיטים" לחיי ולא הקהילה לחיי לא כלום, תרמו שלא האלה "הגלמודים אותם

לישיבה: דיזינגוף מוסיף אחר במקום

בניה, חשוביה, את כפיפה אותה בתוך או אחת בכפיפה לצופף שאין דעות פה שהושמעו מאחר [...]
(42) קיבינימט? אותם להשליך יעד מי ודעת, זהות חסרי עם בצוותא תלאביב של וכותביה משורריה

חייהם וכן נחשף היחשובים1 של והמדיר המפלה פרצופם הגלמודים. לגירוש תוכנית להכין לרבניצקי מורה ביאליק

מהשערוריה נבהל ביאליק יאן. אירה לציירת אהבתו פרי בן לו שנולד כמי נחשפת ביאליק של דמותו זוהרים. הלא

(70) הגלמודים. בחלקת הילד של קבורתו את אירגן וביאליק הילד מת לימים לאימוץ. ומסרו
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האוניברסלי וההיבט היהודי ההיבמ לאומנילתי: מיליטריזם הי: נספח

הבוחנים הישראלי בתיאטרון מיליטריזם על שיח סוגי שלושה קיימים כי מניחה אבי הדתילאומי הימין אודות בדיובי

שונים: היבטים

מוסיקליים פלוקלוריםטים, מקורות השוואת לגרמני; בהשוואה בדיקתו תוך הישראלי המיליטריזם בחינת א)

©יי). מאגנו וכוי(ארמייגו
יהתי). נפש (גטו, שביהודי הנאציגרמני  פסיכולוגיסטית ראות מנקודת הישראלי המיליטריזם בחינת ב)

בתארים: שימוש באמצעות הליברלי לשמאל הבגדתו תוך הישראלי הימין של המיליטריזםפשיזם בחינת ג)

ילדי מול אל ההתקרנפות ותהליך בתשובה חוזר ימין היהודים) מלחמות ירושלים; (סינדרום מתונים  קנאים
חילוני רוב של בקיומו מכיר שאינו משיחי ימין הברות). (ילדי להתקרנפות המתנגדים השמאל ילדי  הנרות

משיח). (תבלי הבית הר וכיבוש אחרת מדינה הקמת על ומכריו במדינה

הראשונים הסוגים לשני בעיקר סובול" יהושע של הפוליטי "התיאטרון במאמרו התייחס (2000) אופנהיימר יוחאי

ושל סובול של למחזות בעיקר אתייחס זה בפרק ואילו סובול של הפוליטי בתיאטרונו הישראלי המיליטריזם של

מילטריםטי. ימין מול שמאל ההבדלים הבניית בדיקת תוך האחרים

הממד בין (1994) קימרלינג ברוך של הבחנה על סובול, של הפוליטי התיאטרון את בבדיקתו מסתמך אופנהיימר

הממד עקיף. או ישיר צבאי בשלטון מתבטא הכוחני הממד שלו. הקוגניטיבי הממד לבין המיליטריזם של הכוחני

הלך לתוך תרבותית מבחינה חודרים הכוח שדפוסי פירושו אזרחי', 'מיליטריזם קימרלינג מכנה אותו הקוגניטיבי,

למלחמה לגיטימציה שמעניקים מנגנונים מקיימת והיא מרכזי מרכיב במלחמה רואה זו תרבות הקולקטיבי. הרוח
זהותו. את הקולקטיבי קובע שבאמצעותו מרכזי סמל בהיותה והן אלטרנטיביות, חיים נורמות כל ומשעה ולמטרותיה,

של סימונו תוך העוינות את מתעלת אשר מניפולציה, באמצעות נוצרת המלחמה למצב הלגיטימציה מסכם: אופנהיימר

הקולקטיבית, הזהות את ושוב שוב לאשר מנת על מתפקדת הישראלית בתרבות זו מניפולציה קולקטיבי. משותף אויב

כאויב: שמוגדר מי של היפוכו בדמות

 עמדה היא שגם היהודית מההיסטוריה ניזונים ביטוי, לה שנותנים והסטריאוטיפים ערבים כלפי השנאה
של הישראלית במציאות מאפשרים אלו ערכים [...] נקמנית. ומורשת מלחמות של בסימן  לפחות בחלקה
אל פונה םובול [...] מייסר במצפון להיתקל או למשפט לעמוד מבלי להיבהל, מבלי להרוג אחר בעם שליטה

ערכים ממנה לדלות מנת על היהודית לתרבות שבזקקת זו בארץ, הפוליטית הרטוריקה של מסוים פן
(אופנהיימר,364,2000). נפשע. מעשה כל להצדיק ניתן שבשמם

סינדרום היהודים, מלחמות סובול: של מחזותיו בשני כי העובדה את מדגישה אינה אופנהיימר של זו גישוגו

שמאלימין של החצוי הערכיפוליטי לעולם מקבילה זו וכפילות כפול, היסטוריערכיפוליטי עולם מתקיים ידושליס
למתנחלים) לדתייםלאומיים, (המקבילים הקנאים, את ועיקבית מקבילה בצורה במחזותיו מציב סובול כיום. בישראל

חורבן. שמביאה הקנאות פרץ מול אונים חסרי ניצבים המתוניםשמאל הליברלי). לשמאל (המקביל המתונים מול

באלימות דיון אלא בכלל, הישראלית שבתרבות והמיליטריזם האלימות בנושא דיון אלה מחזות בשני אין לטענתי,

השלום. שוחרי של הרפה קולם מול אל הקיצוניים/מתנחלים, הקנאים שמביאים ובאפוקליפסה המשיחית

בהבחנתו: אופנהיימר צודק

המחזה. של שונות רמות בין האנלוגיה ידי על נוצרת אשר המחזה של הפוליטית הרלוונטיות ברורה [...]
העבר שגיאות על החזרה את ממחיש ביתשני מימי היסטורי במחזה הישראלים החיילים דמויות של שילובם
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אם להבלטה, תמיד זוכה הללו הזמנים שני בין המתח מפניו. להזהיר מבקש שסובול הסינדרום זה בהווה. גם
(שם,372). הניגוד. את המדגישים במצבים ואם ביניהם מלאה חפיפה קיימת בהם במצבים

נשמעים אינם שהשחקנים משום הראשים מעל הסמל יורה שבה הסצנה את אופנהיימר מביא זו לחפיפה כדוגמה
מושמעים לזוז, עליהם אוסר אך בהצגה תפקידם בדקלום להמשיך מהם תובע וכשהוא יותר. מהר לשיר לדרישתו

מציין 60).עוד ירושלימ, הישראלית.(סינדרומ למציאות גם אלו דבריו מתייחסים הסמל באוזני הקנאים. מנהיג דברי

וההווה הרומי, השלטון בסימן העומדת ביתשני תקופת  המחזה של הרמות שתי בין ההדוקה האנלוגיה כי אופנהיימר
בלבד; ספרותית תחבולה ואינה מקרית, אינה  אחר בעם ישראל מדינת בשליטת המתאפיין

בעלי בין הישראלית במציאות הקיימים הניגודים את להאיר מבקש אשר המחזה של המסר את משרתת היא
הפוליטי הטיעון בעבר. דומים ניגודים לאור וזאת שלום, ודרכי פשרה אנשי לבין לוחמנית משיחית גישה

הוא משיחית קנאות של סופה כי המראה היסטוריים אירועים של דומה מכלול הבהרת על נבנה להווה ביחס
היום, כמו אז היהודית, תרבות של תודעתי כמבנהעומק מוצג שני בית סיפור [...] לדורות ובכייה חורבן

מפניו"(שם,373). מזהיר שהמחזה מתמיד איום בתור

לבין המשיחית הגישה בעלי בין הקיימים הניגודים הארת על מיוחד דגש אשים הדתילאומי הפשיזם אודות בפרק

אלה ניגודים הקודם. בפרק הובא שהדבר כפי הימין אודות הליברלי השמאל השיח של ניגודית כגישה השלום, אנשי

המחזות מביאים השמאל, למחנה שייכים התיאטרון יוצרי ובהיות הישראלי, בתיאטרון המוצגים מהשיח חלק רק הם

השמאל.* שיח של הראות מנקודת כללי שרטוט

ספונטאני ראשוני ביטוי אינו אדורנו, לטענת הפאשיםטית, לתעמולה נכבשים ההמונים כאשר שמתרחש מה כזכור,

תיאר שפרויד המלאכותית הרגרסיה כלומר שלהם, הפסיכולוגיה של מדעית כמו החייאה אלא ויצרים, לאינסטינקטים

שליטה לאמצעי אותה והופכים ההמונים של בפסיכולוגיה נאחזים ההמונים מנהיגי מאורגנות. קבוצות על בדיונו אותה

ניצול לכנותו שניתן ביוון על מצביע המנהיג, דימוי עם בהזדהות האינדבידואלי הנרקסיזם החלפת עליהם.

המכוונים מנגנונים ידי על שיטתי באורך נשלטת הזאת המוטיביציה המדכאים. ידי על ההמונים פםיכולוגיית

מלמעלה"

של הטולרנטיות ומרוגשת מובנת שם כפר, סובול של במחזהו מופיעה קיצונים/מתונים ימין/שמאל חלוקת 1

האיטלקים, השבויים העולם: אומות מכל אנשים וכל9י הערבים כלפי (הסוצאיליסטישמאלני) הישן היישוב
ובתיאטרון בכלל בתרבות השמאל בשיח ימין/שמאל השסע את מדגישה זו קוסמופוליטית אוירה האנגלי. הקצין

בפרט.
חדלה היא אדורנו, אומר לידיהם, אותה ונוטלים ההמונים של לפסיכולוגיה מודעים נעשים המנהיגים כאשר a
בעיני באשר הפסיכואנליזה, של היסוד תפיסת בעצם כלולה הזאת האפשרות קיימת. להיות מסוימת מבחינה

מודע הבלתי בעליונות הפסיכולוגיה תחום את מגדיר 'הוא שלישי. מושג ביסודו הוא הפסיכולוגיה מושג פרויד
משלטונו האדם שחרור .(ego) ל'אני' שייהפך הדיו מן ,(id) 'סתמי' בבחינת שהינו שמה הדרישה, את ומציב

במשמע הזה הביטול את מקדם הפאשיזם שלו. 'הפסיכולוגיה' כביטול כמהו שלו, מודע הבלתי של ההטרונומי
מן מודעת הבלתי הבעלות שלילת ידי על האפשרי, החופש מימוש במקום התלות הנצחת ידי על ההפוך,

(אדורנו,256). שלהם" מודע לבלתי מודעות בסובייקטים ליצור במקום החברתי לפיקוח והעברתו הסובייקטים
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.1995 עםעובד, הוצאת תלאביב: הישראלית. בתרבות מיתוסים בחלומה, שבויה גרץ,נורית.

.(1983) 1716 קריאה סימן רבים" מול ."מעטים

פיקטיביים, מבטים בתוך: גביע"' ול'גמר מצידון' אצבעות ל'שתי בהשוואה הדובדבנים* 'עונת היתה: שלא "המלחמה .

.1998 פתוחה, תלאביב,אוניברסיטה ישראלי. קולנוע על

.(2001) 18 וביקורת תיאוריה ח'ייליפי" מישל של בקולנוע ונשי גברי מרחב אחר: ."מקום

רםלינג. הוצאת תלאביב: הכלא', 'מחברדת מתוך מבחר ההגמוניה, על אנטוניו,2004, גרמשי,

מכון בישראל, ואזרחות זהות על סמינר במסגרת שניתנה הרצאה בישראל. העדתיות של הדיאלקטיקה דהאןכלב,הנרייט.
בנגב. בןגוריון אוניברסיטת האמפרי,

(2003) 22 וביקורת תיאוריה ומקריות", אידיאולוגיה אינטרפלציה, במדבר': קורא "'קול דותן,אייל,

.(1986) 106105 במה הריאליסטי", בתיאטרון הדיבורית השפה "חקר דינור,מרים.

.(1997) 15 אלפיים החילונית" ישראל של תוצר המשתררת: "החרדיות דןץוסף.

.(1993)3 לפילוסופיה כתבעת מטאפורה, התרבותי" המרחב של "האקולוגיה דסקל,מרסלו.

.[1994] 1999 עםעובד, תלאביב, .19141991 הקצרה העשרים המאה הקיצוניות, הוב0באום,אריק.עידן

) 17 וביקורת, תיאוריה החמישים" שנות על בוויכוח וזהות זמן הסדרי הראשונה': כשנה להיחשב יכולה שנה '"כל חנה. הרצוג,
.(2000
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.1976 עובד, עם תלאביב: יהודית. תיאוקרטיה ויילד/גרשון.

כא היהודי בפולקלור ירושלים מחקרי הפתגם", בחקר תיאורטיים היבטים שלושה הגמל? גב את הקש שבר "האם וייס,חיים.
(תשס"א).

א', כרך הפתוחה, האוניברסיטה תלאביב: היסטוריה. של בפילוסופיה מאמרים קוב? היסטורית, חשיבה אליעזר. ויביריב,
.1985

.2000 המאוחד, הקיבוץ תלאביב: פילוסופיימ. היבטים  ומדינה דת .

.2002 הפתוחה, האוניברסיטה תלאביב: העשרים. המאה את ולביימ לדמיין כהיסטוריה, הקולנוע זנד,שלמה.

.(1996) 8 וביקורת תיאוריה בישראל" החדשים ההיסטוריונים לאומית: חהות "היסטוריוגרפיה זקס,דן.

.(1986) 19 קריאה סימן המת" ומת החי "חי חבר,חנן.

.(1994) 5 וביקורת, תיאוריה העברית", בסיפורת הקנון על והמאבק גליציה ספרות הגליצאים', מן לכם "יגורו .

עולם, מלחמות שתי בין העבריתבארץישדאל בשירה ופוליטיקה משיחיות על מסד. האוטופיה: בשבי .
.1996 בוקר, שדה קריית בןגוריון, למורשת המרכז בגגב, בןגוריון אוניברסיטת

.2001 המאוחד, הקיבוץ הוצאת תלאביב: הארבעים. שנות בשירת ואלימות לאומיות המלחמה, מראה פתאום .

"Terra Inifrma, Geogarphy's Visual Culture, רוגוף אירית של ספרה על רעועה', אדמה על "'לסמן . 
. (2004A) 30 סטודיו

.2002B וןליר, מכון ירושלים: בישראל. מזרחים בתוך: מזרחית" ספרותית גיאוגרפיה הים: מן באנו "לא .

.(2002C) 20 וביקורת, תיאוריה ישראלית" לספרות עברית מספרות חול: של "מפה .

.(2003) 25 אלפיים, כיבוש" של בזמן ישראלית ספרות  בשלום' וינוח  בדרנים לו יתנו " .

המאוחד,2002. הקיבוץ תלאביב:הוצאת מזרחייםבישראל, (עורכים) מוצפיהלר. ופנינה שנהב, יהודה חנן,חבר,

הוצאת תלאביב: בישראל. מזרחיים בתוך: בישראל", מזרחיות של "אפסטימולוגיה .

.1528 עמי: ,2002 המאוחד, הקיבוץ

בישראל. מזרחיים בתוך: בישראל" מזרחים על הקאנוני הידע וייצור כינון מנגנוני " .

.288306 עמי: ,2002 המאוחד, הקיבוץ הוצאת תלאביב:

. 1992 הבטחון, תלאביב:משרד האנתרו©לוגי. השיח חזן,חיים.

(תשמ"ב). סיון יהודי בפולקלור ירושלים מחקרי העממי" בסיפור התמורה תהליכי ייחקר רוקם,גלית. חזן

.(1993) 4 וביקורת תיאוריה הישראלי" האמנות בשיח ואוניברסלי מקומי הדגים: "שתיקת חינסקי,שרה.

.(1997) 10 וביקורת תיאוריה העממית11 התרבות חקר ייעל .

2002) 20 וביקורת תיאוריה הישראלית" האמנות בשדה הנרכשת הלבקנות תסמונת על לרווחה': עצומות '"עיניים .
.(

.3.12.2001 הארץ הנאור" השיח של האפל "צידו יונה,יוסי.

קולנוע על פקטיביים: מבטים בתוך: ויאפטר'" אמריקאי' 'אזרח הישראלי: בקולנוע ההומוסקסואלי והגוף "הקול יוסף,ת.
.1998 הפתוחה, אוניברסיטה תלאביב: ישראלי.

.(2001) 18 וביקורת תיאוריה הישראלי" בקולנוע הומואירוםיים ויחסים גברי מזוכיזם הצבאי: "הגוף .
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הישראלית. בתרבות נשים של ייצוגים קולי? התשמע בתוך: כטקסט" האישה גוף ולאומיות: "נידה רפופורם. ותמר ינאי,ניצה,
. 2001 המאוחד, הקיבוץ ת"א, יעלעצמון, עורכת:

ים יהודי בפולקלור ירושלים מחקרי יהודיים" בסיפוריעם פאגאניים נושאים העממית: בספרות "ביןטקםטואליות עלי. יסיף,
(תשנ"ח). כ

.(2000) 16 וביקורת תיאוריה הישראלי" המקרקעין משטר ואדמה: עוצמה "על קדר. וסנדי אורן, יפתחאל

.1997 לאור, הוצאה תג תלאביב: מאן. תומאס ביצירות מחקר גפעם, כפעם יונתן. כהן, >.

היבטים הישראלית: החברה בתוך: בישראל" המיליטריסטית הלאומיות של המדינית "הכלכלה רחנפלד. והברי שולמית, כרמי
.1993 ברירות, הוצאת תלאביב: ביקורתיים.

לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם חיבור קיום. כאופן תיאטרוגי nrtzrus :pcf< חנוך של הקומדיה לאור,יצחק.
.1999 תלאביב, אוניברסיטת

(תשמ"ז). 8 עידן הישראלי" והתיאטרון ההמונית "העלייה לבארי,שמעון.

אורלי גרץ, נורית עורכים: ישראלי. קולטע על ©^ןטימימ מטזימ בתוך: הישראלי", בקולנוע האישה "דמות לובין,אורלי.
.1998 הפתוחה, האוניברסיטה תלאביב: נאמן, גיאד לובין,

הישראלית. בתרבות נשימ של ייצוגים קולי? בתוךהתשמע המשותף", הגוף של הסמוי המרד קוצים: "דרך .

.2001 המאוחד, הקיבוץ ת"א,

(2001א). 18 וביקורת תיאוריה הגוף" גבולות האלימות: "גבולות .

. 2003 חיפה/זמורהביתן, אוניברסיטת חיפה: אישה. קוראת אישה .

תשמ"ח. כתר, ירושלים: החרדים. לוי,אמנון.

.(2000) 67/68 עכשיו הבמה) על 'דומי (או ישראלים בעיני יהודים  בבמות "מקטרים לוי,שמעון.

.1983 הפועלים, ספרית תלאביב: היהדות. ומושג שפינוזה לוי,זאב.

תשנ"ז. מגנס, הוצאת ירושלים: לוינס. עמנואל של בפילוסופיה עידנים והאחריות, האחר .

תל ישראלי. קולנוע על פיקטיביים מבטימ בתוך: ירושלים'" מלך ביחימו ומלחמה פאלוצנטריזם המת: "כלת ללשיצקי,יוספה.
.1998 הפתוחה, אוניברסיטה אביב:

.(2001) 18 הביקורת תיאוריה הישראלי" בקולונע אסורות ."אהבות

תשמ"ב. ירושלים,אקדמון, וערכים. היסטוריה אמונה ליבוביץץשעיהו.

.[1979] 1999 עםעובד, אזולאי,ת"א: אריאלה תרגום: הפוסטמורדני. המצב ליוטאר,זיאןפרנםוא.

עורכים: והיסטוריה. ספרות בתוך: מהקאנון" הון עשיית 'ספרותית': היסטוריוגרפיה של כסוג "הניוהיסטוריציזם סוניה. ליידן,
.1999 שזר, זלמן מרכז ירושלים: כהן. ורעיה מאלי יוסף

.1990 עובד, עם תלאביב: באוטופיה. מצוקות הורוביץ,ד. ליסק,מ.,

כהן, ורעיה מאלי יוסף עורכים: והיסטוריה. ספרות בתוך: החדשה", ההיסטוריוגרפיה של והפוליטיקה "הפואטיקה מאלי,יוסף.
.1999 שזר, זלמן מרכז ירושלים:

.(2001) 2 מכאן ובטקסט" כמקום בתלאביב הישן הקברות בית הקברים': אחר הלך '"והיישוב מאן,ברברה.

.[1992] 1997 המאוחד, הקיבוץ החדשה, הספריה תלאביב: הספרותי. והדמיון עור לו^ באפלה: משחקים טוני. מוריסון

.(2002) 20 וביקורת תיאוריה חברתית" וגיאוגרפיה לאקאן והסימבולי: המדומה "הממשי, מירז,איתי.

.1994 הבטחון, משרד תלאביב: בתלאביב. הבינלא^י הסגנון אדריכלות החול, מן בתים מצגרסמוק,ניצה.
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ישראלי. קולנוע על פיקטיביים: מבטים בתוך: והרומנסה" היהודיערבי הסכסוך סרטי הקדוש: והגביע הלהב "הכד, נאמן,גיאד.
.1998 הפתוחה, האוניםברםיטה תלאביב:

.1999 קואדום, תלאביב: פוליטיקה. מיגזד מין בתוך: לקאנון" מחוץ החיים ושיכחה: פאה "לקט, חנה. נווה,

נשים של ייצוגים קולי? התשמע בתוך: הצבאי" הקברות בית גירסת  הישראלית של וחווייתה הישראלית "החוויה .

.2001 המאוחד, ת"א,:הקיבוץ עצמון, יעל עורכת: הישראלית. בתרבות

.(1993) 45 זמנים "Les lieux de memoire  הזיכרון "מחתות להיסטוריה: זיכרון נורה,פיליפ."בין
.(2001) 18 וביקורת תיאוריה והפלסטיני" הישראלי בקולנוע הלימינליות על הערות משם: שרואים "דברים נעמן,דורית.

העבודה חלוקת והתהוות ישראל של הכלכלי הפיתוח מה? ותמורת מי, עבור במה, עבד "מי ברנשטיין. ודבורה שלמה, סבירסקי,
.1993 ברירות, הוצאת תלאביב: ביקורתיים. היבטים הישראלית: החברה בתוך: העדתית"

עובד,1999. עם תלאביב: קליין. מלאני סגל,חנה.

. 1979 עםעובד, הוצאת תלאביב: התקופה. סאי הצילום סוזן. סונטאג,

.(2001) 2 מכאן שבתאי" יעקוב ביצירת המרחב על המקום': "'זה חנה. סוקרשווגר,

) 8 וביקורת תיאוריה לפוםטמודרניזם" פוםטציונות בין ביקורתיים, וסוציולוגים חדשים "היסטוריונים סילברשםיין,לורנס.
.(1996

תל ביקורתיים. היבטים הישראלית: החברה בתוך: בישראל" ודמוקרטיה ולאומיים עדתיים מעמדיים, "שסעים סמי. ממוחה,
.1993 ברירות, הוצאת אביב:

.[1978] 2000 עובד, עם תלאביב: אוריינטליזם. סעיד,אדוארד.

.1999 ביתן, זמורה חיפה: אוניברסיטת הסוואה,מחאה,נבואה. הפוליטי, התיאטרון עוז,אברהם.

.1980 ציריקובר, תלאביב: ההתיישםת. ממחזות האדמה ופ^חן החלוץ מיתוס דם, אדם, אדמה גדעון. עפרת,

.[1976] 1996 המאוחד, הקיבוץ תלאביב: לדעת. הרצון 1 המיניות תולדות פוקו,מישל.

רםליבג,2003. הוצאת תלאביב: אזולאי, אריאלה תרגום: הטרוטופיה.

של וזיכרון,גלגוליד. מיתוס בתוך: תנועתיים" למרטירים עכשיו ושלום אמונים גוש של יחסן להולכים?' "'הניחו פייגה,מיכאל.
.1996 הקיבוץהמאוחד, הוצאת ואןליר, מכון ירושלים: ויםטריך, סי ורוברט אוחנה דוד עורכים: בישראל. התודעה

.1989 המאוחד, הקיבוץ תלאביב: העברית. בדרמה השואה בןעמי. פיינגולד,

.(1995) 6 וביקורת תיאוריה ואוריינטליזם" לאומית היסטוריוגרפיה ומספריה, "האומה גבריאל. פיטרברג,

. 2002 המאוחד, הקיבוץ הוצאת תלאביב: ישראליות. סופרות של ביצירתן ולאומיות מגדר משלהן, חדר ללא פלדמן,יעל.

זלמן מרכז ירושלים: כהן, ורעיה מאלי יוסף עורכים: והיסטוריה. ספרות בתוך: לידה" ישראל: עם של "הביוגרפיה אילנה. פרדס,
.1999 שזר,

.[1905] 1954 הפועלים, ספרית תלאביב: אילון, מנחם תרגם המיניות. התיאוריה על מסות שלוש פרויד,זיגמונד.

.[1940] 1988 דביר, הוצאת תלאביב: אחרות. ומסות נחת בלא תרבות .

.[1921] 1988 דביר, הוצאת תלאביב: נחת. בלא תרבות בתוך: האני", של ואנאליזה ההמון של "פסיכולוגיה .

קולנוע על פקטיביים: מבטים הישראלית",בתוך: המלחמה ואלמנת הקולנועי המדיום לנידוי: שתיקה "בין פרידמן,מיכל.
.1998 הפתוחה, האוניברסיטה תלאביב: ישראלי.

.(2001) 18 וביקורת תיאוריה נשיות", "אוטוביוגרפיות .
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) 25 אלפיימ שמעוני" יובל מאת ביחדר' פוסטציונות  פוםםמודרנית מציאות של כמטפורה הקולנועי "המדיום פלדמן,אהובה.
.(2003

התענגות, עבד, בתוך: "70/60 ה שנות של הישראלית בספרות נרקסיםטית ביקורת של מקרה על אבא: "כמו עידן. צבעוני,
רסלינג, הוצאת תלאביב: צבעוני. ועידן בנימיני יצחק עורכים: התרבות. ובביקורת בפסיס^נליזד. רמזרכיזמ סאדיזם על אדון.

.2002

.(2000) 17 וביקורת תיאוריה תלך" יונה של ביתפילין1 ושערוריה מיניות חפצים, משחררים: "עבותות צופר,רות.
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Israeli Theater: the Politics of Identity and the Representation of
'Others1 during the years 19481998

Dalia CohenKnohl

Abstract

Deifnition of Research Problem

This paper deals with the connectionbetween Isareli theater and the politicsofidentity in Isareli society. An
examinationofthis connection reveals firstly a system ofrepersentations in the theater that consolidates the

superior position ofWesternsecular hegemony; and secondly exposes a different dual purpose system of
representation for the representation of 'the others': on the one hand, the representationofthe others,ofthe
Mizrahim (Jews from Arab countries) and the religious, antithetically defines the hegemonic subject as
Western and 'noir', and on the other hand, this representation delineates the marginalizationofthe'others 

in this secular modernWestern system in the Isareli theater.

Various studies in the fieldof social sciences undertaken in recent decades have dealt with the identities
struggle in Israeli society. A speciifc focusof conflict in the main aeraof struggle is the antagonism
between the Zionistmodernistic striving atfer a liberal universal Westernsecular identity and the

particularistictraditionalEastern identity ofMizrahim and erligious Jews (Raz Karkotzkin 1994).^ Yehuda

Shenhav (2001B) emphasizes that due to the impotrance ofthe identity discourse to political practice it has
become oneofthe most controversial concepts nowadays:

In Jewishpatrioticliberalbourgeois Israel, chaarcterized by intense concern

for its uniform cultural identity, the discussionofidentity takes on an
added negative implication when diffeernt groups  Palestinians,
Mizrahim, homosexuals, feminists  suddenly "come outofthe closet"
and demand recognition, liberation from political opperssion and the status of
legitimate spokespersons in places wheer previously silence erigned (ibid, 5).

* Jews from Arab countries, also known as Oriental Jews.
** Following Gil Eyal (1993) I will deifne identity as essence indicating a rangeofphenomena  cultural
representationsofthe collective: " Identity is always erlative. It does not denote selfsufifcient 'essence'
because in order to be identical to itself it has to be diffeerntiated fromwhat is diffeernt and other, even
though they too are only deifned within this erlationof diffeernce" (ibid, 37). Amnon RazKarkotzkin
(1994) regards the principleof"negationofthe Diaspora" as a constructive tenet dominating modernistic
secular Isareli identity. The pirncipleof"negationoftheDiaspoar" identiifes the pious and the Oirental Jew
with the Diaspoar and marks them as 'other' from the hegemonic identity.



The old modernistic politicsofidentities supported a homogenous cultural character for the state.
According to Shenhav this formofpolitics concealed the "exclusions" and rigid hierarchies that facilitated
the preservationofthe homogenous national identity, and he adds that since the Seventies one can discern a
sudden change in the discussion ofidentity. The change is expressed in the production ofnew
configurationsof discourse in discursive circles that are cultural, political, postnationalist and post
colonial, and especially with regard to gender  sexuality  race  nationality. The new politicsof identity
has turned its back on the familiar holy trinityof the individual  class  nation:

The processes ofdecolonization and the evolutionofpostcolonial and postnationalist
theories challenged the existing conceptsofcitizenship and sought to present an arrayofnew categories of

thinking [...] these processes pose a threat to the nationstate as the dominant political entity since they
upset the uniquenessofborder markers and nationality. Postnationalist phenomena are relfected in
hyphenationsof identity and citizenship (ibid, 8).

This threat described by Shenhav is relfected in the way the 'others'11 in the theaterare portrayed as a threat
to the modern national ethos. Until the political upheaval of 1977 the Labour Movement and the Zionist
Movement directed the former politicsof identities that dictated uniform identities. The climaxofthis
demand culminated in the conceptofthe 'melting pot' that was prevalent during theifrst decadesofthe
state, a concept that demanded the 'fusion'ofall ethnicclass gender identities into one identity: the
modernZionist identity (Tsameret, 1993). Following the politicalsocial revolution and with the increase in
power and inlfuenceoftheMizrahi and religious Right, there is the increasing tendencyof the Labor
Movement at that time  the NewLetfto act as the 'gatekeeper'ofthe old homogenous identity and to
prevent hyphenationsof identity such as Haredi (orthodox)Israeli, ArabJewish, Zionistreligious;
hyphenations that are regarded as threatening the homogenous national identity.

AvrahamOz (1999) points out that for many years the theater played a decisive role in the shaping of
national identities, similar, for example, to what happened in Tudor England (ibid. 298). The premise ofmy
paper regards the theatre as an important institution and setting in the identities struggle arena and points
out the possibility of ifnding a clear expression ofthis struggle in the Israeli theater  expression that
revolves on two prominent axes: liberal/universal/modern/secular particular/nonmodern/religious. A first

glance at the rangeof works presented in statesponsored theater during these years reveals that the way of

* The antithetical formatofSelf/Other argues that at the centerofhuman experience is the subjective I that
sees itselfas the centre and that defines everything that is strange as marginal, or "other'. David Gurevitz
(1998) emphasizes that the Other is everything which is not "T. The Other does not enter the philosophical,
psychological, aesthetic schema known to me. The Other is everyone whose existence as a subject I do not
recognize, nor his/her right to be represented, to 'speak': "Otherness is prominent in feminist philosophy
both as a strategy of criticism opposing the male center, and as a liberating factor that emphasizes
(willingly) the female difference as a new sourceofpower. This view is also central to the philosophy of
Lacan, in which it appears as a form creating fragmentation in the "I": the "F learns about its existence
through its relfection as an image onthe screen  there it establishes its "F, which isperceived on its part as
something strange and different. The yearningofthe T for complete presence goes unanswered, however,
and therefore it is always deifned as yearning for something (someone) else (Gurevitz, 377(.



portrayingMizrahim and the religious differed rfom how the hegemonic subject, the hero ofthe Zionist
narrative, was represented. In the early years the hegemonic Zionist subject was constructed in plays as one
aiffrming the modernZionist outlook through his values and exploits, as is relfected in the modelingofthe
following ifgures: Uri the ifghter who epitomizes the valuesofsettling and ifghting in "Hu Halach
Basadot" (He walked through the Fields), Hillel the widower who gives up his private life for the sake of

the settlement collective in "Beit Hillel", Shmulik leaving the bourgeois city to work on the land in a

kibbutz in "Hedva ve Ani (Hedva and I). The 'uneducated' Mizrahi, the 'idler', formed the antithesis to the
dynamic Zionist subject.

The life of idleness is represented by characters such as the residentsofthe village in Tura, the lazy family
of Avraham and his neighbours the petty tradesmen neighbours in "Rehov Hamadregot"(The Street of
Stairs) the villagers in "Hakivsa"(The Sheep) waiting for messianic redemption that will restore the work
ofthe Temple  they all personify a kind ofindolence that deviates from the Zionist metanarrative. Atfer
the Seventies the Zionist subject was constructed as an archetypical modern Western subject whose values

system is rooted in the West and whose systemofperceptions is universalcosmopolitan. In the play "The
Rebels" Michaela, from the second generation, and also her son Yali illustrate their alienation from the

militant local values and their return to the 'warm' hearth of cosmopolitanism whilst their eyes look

westwards. The villagersof the Forties as potrrayed by Yehuda Sobol in "Kfar" (Village) live in a

surprising idyll with British soldiers and Italian prisoners and even demonstrate against abandoning their
Arab neighbour at the outbreak of the War ofIndependence. In contrast, the nationalreligious and the
Mizrahim reflect during these years in the theatre the danger concealed in a mob lacking universalistic
individualist consciousness, lacking uniqueness, in the plays "Mei Tehom" (Underground Water), "
Sanjer" (Flunkey), "Buba"(D0U). The nationalreligious dedicate themselves to the taskof taking the
Temple Mount and establishing a new state atfer the destructionof the Zionist state ["Hevlei
Hameshiach"(The Throesofthe Messiah); "Yeldei Hanerof (The Candle Children); "Milchemet

Hayehudim" (The Warofthe Jews); "Milchemet Achim" (War Between Brothers); "Syndrom
Yerushalayim'' (The Jerusalem Syndrome)]. Similar to the threatening campaignofdestructionof the
religious Zionists, the Haredim in the plays "Fleischer"; "Habayit Berehov Shenkin" (The House on
Shenkin St.) are found on a conquering crusadeofthe Hebrew city symbolizing secular Israeli "sanity"; the

cityof Tel Aviv, a crusade at the endof which they establish through violent means a religious Jewish state
(according to the Halacha), as illustrated in the play
"Hahiloni Haaharon" (The Last Secularist").

Firstly I intend to examine the natureof this "disparity" in the representationof the "others" and the

hegemonic subjects who epitomize the spiritofthe Zionist narrative.
Secondly, I want to examine the way in which the representationofthe "others" alters atfer the political
revolution at the endofthe Seventies  a revolution that was also a cultural revolution granting legitimacy

to "other" views and which undermined the hierarchyofidentities upheld till then by the Labour Movement



)Shapira 1997).a I also wish to examine whether the wayof representing them relfects the current Liberal

Zionist discourse (the Zionist MetaNarrativey, that is, whether the theatre participates in this discourse

about theMizrachim and the religious Jews and conifrms it (regarding theMizrachim and the religious Jews

as an antimodern and antiliberal factor) or does it undermine its foundaitons?0

Summationofthe theoretical framework
The culturalhistoircal perspective of this treatise maintains that the sphere of art exists as discourse, this
notion being defined by Michel Foucault (Foucault 1972) in his book "The ArchaeologyofKnowledge"
and "Discipline and Punish". Discourse is a gamut ofenunciativefunctions ('enonces') ''organized amongst
themselves according to a cetrain systemof rules, whose stipulated conditions, like institutions and
observaiton patterns, a permit their creation and announcement (Azulai 1999). In discourse there are
mechanisms creating the authoritaitve spokesmenofthe discourse and determining the hierarchies among

them, and the statusof the enunciaitve funcitons they produce and so forth.6
Discourse is an historical social phenomenon with its own internal order, anchored in discursive pracitces,
in institutions and in power relaitons. "The orderof discourse' determines the objects to be discussed, the
meansof discussing them, and which bonesof conteniton to argue about. Discourse establishes the
phenomena in such a way that the different and the same are regulated: there are rules determining what is
idenitty and what is being different (Eyal, 1993, 54).

Theatrical discourse subordinate ot the official Zionist discourse, so I will argue, creates its own rules of
discourse. This discourse regimen enables the invenitonsof universal categoires in the theatre. These

categoires construct, for example, the valuesof the Eurocentirc 'imagined community' in the plays of

8 Anita Shapira (1997) points out that up to 1977 the LabourMovement's culture shaped the Israeli ethos.
There was a direct link between the leading eliteofthe old Jewish 'Yishuv" in the country and the elite of
the new state. This elite letf its mark on the country's idenitty, on the legitimate imagesof the Israeli
character, on the cultural symbols as well as on memory patterns. According to her, all those who did not
belong to that cultural, poliitcal enitty felt discriminated against and ahenated. : "Circlesofthe Israeli Right
in the image of 'the fighitng family" of "Etzel" and "Lehi", Oirental Jews, Holocaust survivors". The
poliitcal revolution was also a cultural revoluiton, in the sense that it brought new elites to power and
legitimized their culture, their audacity in represenitng another kind oflsraeliness" (ibid, 88).
9 (Narraitve, MetaNarraitve), emphasizes the narraitveinterpretive nature ofeach personal expression or
histoircal memory. MetaNarraitve, or grand narrative is a key term in the doctrine ofZ. P. Lyotard. This
term, Gurevitz (1988) reminds us, denotes the postmodernist ciritque opposing the wish to wirte the history
ofphilosophy, science, art and human poliitcs by means ofmetanarraitves, sweeping theoires and totaliites
with regard to human nature and the rules governing it in different ifelds (for example the Hegelian, the
Marxist, the psychoanalyitcal metanarraitves and others) (Gurevitz, 386).
m Subversion is a central strategy in the deconstrucitvist readingof reality. David Gurevitz (1998) remarks
that: "Subversive reading reveals the ideological dimensionof the text and exposes it to ciritcism"
(ibid.384).
^ Enonce refers to the semanitc and syntacitc dimensionofverse or saying (Ophir and Haber 1994).
e This attitude to the theatre as discourse contradicts the assumpiton about 'the autonomyof aritstic
creativity', a view that maintains that the aritst is an autonomous individual working independently who
rulesofjudgment are universal. Many research papers wirtten over the last ten years, according to Airella
Azulai (1999) deal ciritcally with the percepitonof the atrist's intenitons, but generally cannot free
themselves from perceiving the atrist as the one who ifxes the boundairesofthe aritstic object and who
determines the processofestablishing it as a 'workofatr'. The intentionsof the atrist, she stresses, return
by the back door (ibid. 23(.



Yehoshua Sobol and EdnaMazia. Universal categoires constitute salient cirteiraof"gatekeepers" whose
job is to test a select, perfererd repetroire that will ifnd its way into the public theatres and which will
become patr ofthe theatircaldramatic canon.

The rootsofthis regimen are to be found in the different attitudes and approaches formulated by Zionist
leaders such as Sokolov, Ahad Ha'am, Weizmann, Nordau and Katzenelson (Shapira 1997), who

determined that culture helps to shape the identityof the nascent state. Martin Buber and Bialik are two

thinkers who fixed a clear framework for the theatre even before the establishmentof the state, in a
discussion that was held about the future characterofthe 'Habimah' theatre. Buber decided that the theater
needed to deal with universal worksof atr, whereas Bialik sterssed that theatre ought to teach ways of
speaking and the behaviour of 'locals' (as I will specify later on). Bothof them coined the paradigm 'local

universal' that has been prevalent since then patricularly in the theatre,and in the arts in general (Shohat,
1989, 89), just as Sarah Hinsky demonstrates the impotranceof this paradigm in the fieldofatr (1993).

The premise of my paper is that theer aer two intererlated discourses  the official hegemonicZionist
discourse that peirodically fotriifes itselfby meansofvairous scientiifc disciplines. Uri Ram (1993)

demonstrated, for example, the way in which the oiffcial sociologyofthe ifrst decadesof the state
legitimized the viewsof the Zionist establishment concerning the 'ethnic' problem, its causes and means of
solving it, namely, modernizing the Mizrahim. Coexisting with the oificial state Zionist discourse is the
theatircal discourse, which is simultaneously patrofthe official state discourse since it maintains a dialogue
with it, but the theatircal discourse also operates autonomously, having its own discourse rules that
delineate the means of understanding the theatircal narratives according to the official modernistZionist
discourse up t01977, and the secularliberalleft wing discourse atfer 1977.
A reviewof the representationofMizrachim and the religious in the theatre existing as discourse enables
the understandingofthe practices creating identity (uniformity), that is, the deifnitionsofdiffeernce
(otherness), through which theater was used as the siteofrealizationofthe ofifcial discourse which
fundamentally displayed distinct tendencies towards Eurocentirsm (Shohat 1991; Shohat 2001). These

practices aer composed of spatial, gender and histoircal constructions that distinguish between the subject
and the 'other', as I will elaborate in due course.

In his book "Orientalism" Edward Said (Said 1978) illustrated how diffeernt spheresofcultuer and science,
such as literature, philology, lexicography, history, biology and so forth, had an intetrextual link that echoed
each other's ideas, with the aimofconstructing the representationsof the Oirent and deifning them as the
antithesisof the Western world atferthe Enlightenment, namely, with the intentionofestablishing opposing
identities and ofcreating a culturalpolitical supermacyof the West within the frameworkofthe
impeiralistic agenda (Said, 2000, 12). Said emphasizes that Oirentalism superbly demonstrates the mutual
afifnity between society, history and textuality (ibid, 29). I will take Said's intetrextual method and use it to

examine how the theatircal narrations echo diffeernt textsoftheir time: speechesof official leaders,
scientiifc, social and histoircal viewsofthe peirod, cinema texts. For example, I will proceed to show the

relfectionofthe official discourse and its modernistic narratives in a play like "Tura" in the Sixties, a play
that potrrays a pirmitive, backward, tirb31Mizrachi village.



As previously stated, I will read the theatre as a discourse ifeld. For this purpose I will use, inter alia, the
genealogical concept ofFoucault as the basis for clarifying the intertextual methods. Genealogy regards
history as a central laboratory for the creationofdiiference and difTerences in values and systemsofpower.

The genealogist examines from his viewpoint in the presentthe meansofconstructing preceding history. He
intends to discover the ideological dimensions hiding behind the "objective" historical exegesis (Gurevitz,
1998, 380).

Genealogical and biological readings (Foucault 1972) assist in reading the nationaltheatrical discourse as

an active shaping fieldofthe nationalZionist discourse site helping to narrate the national story. Adi Ophir
deifnes the roleofthe archaeologist in cultural research as follows:

The archaeologist strives systematically to reveal the order between discursive elements in a

given discourse ifeld: he looks for regularities in the relations between ideas, the organization of

the space regulating the appearance and signofthe objectsofdiscourse, permanent relations
between positions in the research ifeld (who is allowed to say what, to whom; who is considered an
authoirtative spokesperson etc.) and patterns of reconstructionofenunciaitve functions and their
distribution (Ophir in "Insaniyt in the AgeofReason, p.224).

The archaeological method will help in examining the theatrical discourse as it is presented in plays as
a discourse that through its theatircal language and characters echoes the broader national discourse;
for example, examining the plays about the Haredim (Otrhodox Jews) opposite the discourse about

them enables the examinationof the plays as partofthe wider national debate, the discourse set on
'negating the Diaspora' (Raz Karkotzkin 1994). Moreover, examining the debate about the 'Fascism'

of the Israel Right atfer the Seventies, as shaped by the spokespeopleofthe Israeli Liberal Letf (Y,
Ezrachi, 2001), indicates resonanceofthis discourse in plays about theMizrahi Right and the
nationalreligious. (The Jerusalem Syndrome; Sanjer).

Hanan Haber (2001) makes a connection between genealogical reading and the national narrative,
viewing this reading as a cirtical readingofthe endorsementof this narrative. In the current paper I
shall relate to genealogical reading as a cirtical, alternative readingof the conifrmationof the national
story in the Israeli theatre.

This reading does not automatically accept the national premises but asks about them. This is what

Haber has to say about genealogical invesitgation:

Insteadofabout history  or even histoires,ofJewish existence, it allows one to speak in the
terms ofFiredirch Nietzsche and in the footsteps ofFoucault, about the genealogyof the past that
does not presuppose presenitng the past as a purposeifil teleological story ofa collective with a

ifxed identity existing conitnuously (Haber,2001, 25).

Haber proceeds to indicate the roleof the genealogist: demolishing the coherent storyofdevelopment
joining the past to the present; the severanceofthe direct link between the past and present;



avoidanceof using the past in orderto jusityf and legiitmize the present.:
[...] therefore, the genealogist doubts the teleological story, concentraitng on the uniquenessof the
events, emphasizing the alternaitve stories, the exceptions and the truncations that undermine the
authorityofthe dominant successive story. [...] His pointof depatrure is, that the beginning, the
sourceof the sequenceofevents, are the productof arbitrary, aggressive decision and are 11^'^
within the frameworkofone definiitve possibility. On the contrary, genealogical readingofthe

established narrativeofthe 'imagined community' does not accept it as a continual narraitve,
consistent and uniform. Insteadofthis it legitimizes the hybrid, discrete story, broken and full of
contradicitons ([Bhabha 1994:157160] ibid. 25).

The genealogical method helps to demolish the coherent naitonal narraitve that the theatre is trying to

present for example by depicting the 'imagined community' on the stage as an heroic community,
whose origin lies in Europe and especially its deedsoffounding the state, made conspicuous in plays
like Hamordim (The Rebels),SipurMishpachit (Family Story), Kfar (Village) and others. The method

allows one to examine the repressions accompanying the narraitonofthe naitonal story, such as, for

example, the repressionofthe past ofMizrahim and the religious and their delineaiton through
folklore, an action which suppresses the past. The archaeological method helps to chart the official

discourse as the official naitonal discourse ifeld, which the theatre discourse uses as a founding site in

this field and therefore theatre enables the oiffcial naitonal discourse and does not undermine it. As has

been said, this attitude to the discourse field allows for the parallelism of enunciative funcitons of
theatre discourse with enunciaitve funcitons produced by the discourse field that include: statesmen,
various academic disciplines, the press and so forth.

The postcolonial perspective serves as a conceptual framework for research into portrayals of
Mizrahim and the religious in the theatre. This perspective reads power relaitons through the examining
of the actofrepression, the repression of 'others' in the processofbuilding the naitonal narraitves;
reads the ambivalenceofthe naitonal discourse*, Yehuda Shenhav and Hanan Habar (2002) note that
the universal modelof naitonalism includes a bircolageofpatricular components whosejuxtaposiiton
necessitates the exerting of force and repression. Insteadofthe presentaitonof naitonalism as a
universal product subordinaitng national citizens in equal measure, they stress, the postcolonial
view suggests identifying within naitonalism heterogeneous processes and presences that undermine its

universal validityandjustificaiton. The postcolonial view does not presuppose the teleology of
nationalism but invesitgates the fragments, the fissures and discrepancies in the national project.
Shenhav and Haber illustrate as follows:

K The actof reading repression is a 'deconstructive' reading  a reading that operates the analysis tools of
deconstruciton. This is the oppositeofinterpreitve reading, that demands to provide the text the maximum
coherence and comprehensionofwhat the text 'wants to say', Haber and Ophir (1994) stress:
"Deconstructive' reading assumes that a workofcoherent meaning is the resultofgetting ridof excess
delineaiton and stresses and fractures in the text. The aim ofdeconstrucitve reading is to investigate the
tracesofexcess marking and the stresses in the text.



As long as Zionism is presented as having provided a home to Jews rfomAarb lands, Zionist

ideology was in fact designed within the classic Oirental nexus with Oriental models as a partofits
worldview. In the frameworkofthese Oriental patterns, the consciousness is produced that indeed
demands to view the MLzrahim as an integral partof the national collective, but which at the same
time defines them as 'different5 from Europeans (ibid. 13).

Shenhav and Haber emphasize that colonial principles are woven into different aspectsof Israeli society,
amongst which are: the construction and spreadingof inhabitants spatially; the creationoflocal elites, the
link between them; the cultural organizationof gender and sexual relations; the meansof interpreting
religion and nationality; the means of speech and the literary and linguistic hierarchies of Israeli society
(ibid. 9).

These aspects ofpostcolonialist thought aid in investigating the manner ofpresentingMizar/nwj and the

religious as 'different' by examining the presentationofspatial, gender and sexual categoires in plays

(Shenhav and Haber 2002, 10). Cultural researchers showed how spatial and gender classifications serve to

define identities (Boweirn 1997, 1994; Biale 1994; Butler 1990; Gilman 1993); as emphasized by Iirs

Rogoff(Rogoff2000). The outlookofthe postcolonialist Edward Said (Said 1993, 2000) is a good
exampleof the interweavingof the Oirent's portrayal as 'arcane' geographical terirtory with the
eroticisationofthe Oirent and its inhabitants, in research papers and literary works about the Oirent.
TonyMorirson (1997 [1992]) extends the research project into race and in so doing extends its potential

audiences. Shenhav and Haber (2002) quote her words: "My work is the endeavour to deflect cirticism from

the racial object towards the racial subject; from the descirbed and the imagined to the descirbers and the
imaginers; from the servant to the one receiving service" (Morirson, in Shenhav and Haber, 17). Shenhav

and Haber sum up thus: instead of concentrating on research into 'the lowly black', while being white is
defined as an obvious natural category, it is possible to transfer the viewpoint to the 'whiteness' as a kind of
cultural construction containing internal contradictions and repressions that allow it to establish itself as
authoirtative whiteness. Atfer all, the inventionofwhiteness is possible only in an environment having

accessible 'blackness' (ibid. 17)a

Examining the shapingof identities through the discrete representationsofthe 'others'of Israeli theatre
will be carired out bymeansofanalyzing the shapingofspace, sex and gender. I will contend that these
categoires potrray the hegemonic Zionist subject differently in order to distinguish itfrom theMizrahi and

the religious. Basing myselfon theoires that talk aboutofthe constructionofthe subject through language

and ideology2, and relying on the viewsofHaber, Shenhav andMotzpiHeller (2002) onMizrahi identity as

d Homi. K. Baba (2002) notes that the subversive process will really try to reveal from under the veil of
'whiteness' the foundations pitted against one other, "those turning it into what it is an unstable and
undermined formofauthoirty" (ibid. 284).
s Kaja Silverman (1983) claims, for example, that the notion 'subject' emphasizes the relations between
psychoanalysis and semiotics and helps to perceive human expeirence and reality as a construction, " as the
productofdelineating actions that are also specific from the cultural standpoint and also unconscious in the
general sense[of the unconscious]" ([Silverman 1983:13] quoted by Lubin, 2003, 299(.



a kindoffoundation site and not as a kindoffundamental experience, I will simultaneously examine two
formsofidentity throughout this paper: the constructionof the identityofthe founding Zionist subject who

established the Zionist ethos before 1977, and the 'imagined community' atfer this year  and at the same
time I shall examine thewayMizrahim and the religious have been depicted as "exceptions" to the secular

Zionist national identity. This double check is based on the premise that hintsofthe 'correct' identity have
been written for the theatre alongside representationsof the 'other' identity, the one threatening the
'correct' identity. For example, an examinationofthe depictionof the Mizrahi woman rfom the 1950s till
the 1970s in the theatre in the plays Kasablan; Rehov Hamadrigot, Jura; Hakivsa, Hagigat Kayits
(Summer Celebration), cannot be undertaken without examining the depictionofthe Zionist woman in

these plays or in the plays Hu Halach Besadot ; Kinneret, Kinneret; Beit HUM; Kara Li Siomke  a
Zionist woman deifned by her antithesis  theMizrahi woman.

Main Hypotheses

According to Anita Shapira (1997) the different examplesofthe 'new Jew' presupposed the negationofthe
Diaspora Jews (the religious and theMizrahi). This negation stands out in the representationof the religious
and theMizrahim as iftting the way in which they are perceived by the Zionist narrative as being typical of
the Diaspora and thus being 'the others" in this narrative (Oz 1999;Shapira 1997). From the 1970s' on, the

Mizrahim and the religious are portrayed as posing a threat to the liberal hegemony.
The decision to research this topic during the years 19481998 calls for scrutinizing the change in the
construction of 'the others' in the theatre in a way that examines and relfects the reverberationsofthe socio
political events while relating to the politically revolutionaryyear of 1977 as a turning point in the Israeli

sociopolitical scene.5
The political revolution was perceived as the point in time when the monolithic identity of the Labour
Movement split asunder and other identities and forces come to the fore in the political arena. As previously
stated, the upheaval was also perceived as a cultural revolution since it brought new groups to power,

granting a sortof legitimacy to their culture. Thus the revolution was perceived as undermining the
'collective identity'of the ifrst decadesofthe state (Anita Shapira 1998; S.N. Eisenstadt 1989; Lissak and

Horovitz 1990).v

Atfer the political reversal at the endofthe Seventies, there was a change in formatting the deifnition of
identity (which formerly had been classiifed according to binary modern categoriesof hegemony, literally
the state authorities and its ofifcial discourse). During its ifrst years the Israeli theatre relfects the

e According to Anita Shapira, the cracks in the hegemonyofthe Letf (the Labour Movement) begin with
the debacleofthe YomKippur War and are ifnally intensiifed by the change that brought the Right ot
power in 1977. One can see the beginningsofcracks in these interim works, which preceded the political
upheaval and its shattering effect, for example "Kirza" (Crisis) by Nula Chilton and Yehoshua Sobol
(1976). The constructionoftheMizrahim in this play hints attheirvulgarity and rebelliousness against the
old hegemony by potrraying them as ignoramuses and inferior mortals who do not thoroughly understand
the democratic process and are thus not ift to protest.
v These ritfs in the hegemonyof the Labour Party weer aheady gradually evolving during the crisis due to
the 1973 War and intensiifed in 1977, the yearofpolitical upheaval, a turning point that brought various
Rightist groups to power (Mizrahim and religious). (Shapira 1988(.



hegemonic Zionist discourse and has a role in deifning the 'correct' national identity. After the ascendance
ofthe Right and due to expressionsofvarious identities that were the resultof Labour's lossof power, the
creatorsofpublic theatre regarded themselves as the leadersof the LiberalLetf ideology. This LiberalLeft
discourse is expressed both in the worksofprominent playwrights such as Yehoshua Sobol (Solo; Kfar

(Village);LeilHaessrim(The Nightofthe Twentieth) and EdnaMazia [Hamordim (The Rebels); VtnaAl

Hayam (ViennaonSea); Sipur Mishpachti (Family Story)] and in the words ofother creators of theater.™

The clear inclinationof the Israeli theater atfer the 1970's to represent the ideologyofthe LiberalLeft turns

the theater into a siteofthe Israeli LiberalLetf discourse during these years.9 The existenceofthe theater as
a focal point in the national Zionist discourse defines the representationoftheMizrahim* till the endofthe
Seventies according to the modernization approach prevalent in the Zionist discourse. The turningofIsraeli
theater atfer 1977 into a siteof LiberalLetf discourse constructs the representationof the religious and the
Mizrahim as a threat to this Liberal community.

The plays to be analyzed are original works staged during the years 19481998 in public theaters: 'Habima';
'Hacameri'; 'the Haifa Theatre'; 'The Khan Theatre'; 'the Beersheva Theatre'; and 'BeitLessing'. Most of
the plays in public theatres became canonized, in part due to their staging in public theatres. Focusing on
this corpus enables the scrutinyofplays and the theater as partofthe national Liberal Zionist discourse as
they simultaneously endorse and construct it.

The focusing on the repertoire ofthese public theatres is primarily based on the premise that these theatres,
subsidized by oiffcial state bodies, carry on a dialogue with the national 'sponsor'. Likewise these theatres

run dramaturgical repertoire committees that decide the content  dramaturgical decisions that form part of

the oiffcialnational discourse, form an established site in the Zionist discourse  a site confirming the
perceptionsofthis discourse and creating dramatic narratives for this discourse.
This 'symbiotic' link between the canonical work and hegemony is explained by the compairson of
canonical literature and minor literature. The contradiction between canonical literature and literature that
deviates rfom the canon can be presented according to Giles Deleuze and Felix Guatarir as the conflict

between what they call 'major literature' and 'minor literature' (Deleuze and Guatarri 1986: 1627). Major

literature represents 'the general heirtage' which focuses on the intrinsic passionsofhuman works and on
the universality ofthe forms of \s1vasa. nature. In this context Hanan Haber (2001) concludes that major

m See Issue no. 2ofthe peirodical Theater (June 2000).
* Yehuda Shenhav(200IB) emphasizes that this tendencyofthe LiberalLetf (as reflected on the stage) is
not a unique phenomenon in Israeli culture: " In many societies, as in Israel, the canonical writing  in the
fieldsofhistory, philosophy, sociology, literature and anthropologyor atr are anchored in what the
German sociologist Ulirch Beck calls 'methodological nationalism', namely, starting rfom the viewpoint of
nationalismnot just as a basic Weltcmsschuung perceived as natural but also as a unit ofmethodological
analysis". (Shenhav,200IB, 7).
* The roleofthe state has ot be noted in that until the endofthe Seventies there is not a single play that
deals with the livesofthe Haredim (Orthodox Jews) or the NationalReligious such as Fleischer; Hevlei
Mashiach (The Throesof theMessiah), staged in the Eighites and Nineties. Thisfact backs my conteniton
that only the irseofthe religious on the 'poliitcal map' atfer the poliitcal reverse of '77 led to their being
defined in the theater as a threat.



literature, since it bases its existence on the notion ofuniversality, grants legitimacy to the ruling culture
and bequeaths the ethnocentric ideologyofcontrol (Haber, 62).
The canonical drama bases itselfon universal pirnciples and themes and legitimizes the dominant culture.

Since the theatre guards the ember of 'Enlightenment' and the modernuniversalindividualistic Zionist
values, it guarantees itself a favoured place and the status ofcanonical drama, something that cannot be said
ofthe minor drama, which tires to represent other aesthetic norms.0

Pirncipal Findings

During the ifrst decades of the State theMizrahim were portrayed in the theater in
line with the modernization and 'melting pof approach (Haber, Shenhav andMotspiHeller

2002) that were prevalent at the time and according to whichtheMizrahi population was regarded as one to

be assimilated within the 'meltingpot'.

An examinationof this presentation reveals the binary dichotomyofmodernity as opposed to tradition,
developing versus developed etc., according to whichtheMizrahim are modeled according to three binary
categoires that construct the center and the 'other', (the Zionist subject and the Mizrahi) : (1) vairous

geographic and theatircal spaces and voids that construct the center and the liminaldeviant margins
requiirng 'repair'; (2) dividing the worldof images into logical (Zionist) and prelogical (Mizrahi); (3) the

pirnciple of reality and the mind (Zionist) andthe principleofpleasure and the body (Mizrahi). The Zionist

subjects are delineated in the huesofthe 'developed' [Kinneret, Kinneret; Era Li Siomke (Call Me

Siomke); Beit Hillel (The House ofHillel); HuHalach Besadot (He Walked Through The Fields);

Bearavot Hanegev (In the Negev Praiires); Hedva Veani (Hedva and I); I Like Mike;Tel Aviv Hakatana
(Little Tel Aviv); Yamim Shel Zahav (Days ofGold)] whereas theMizrahim are characteirzed in the tones
ofthe 'undeveloped' (Kasablan; Rehov Hamadrigot ; Tura: Hakivsa; Hagigat Kayits (Summer
Celebration). TheMizrahi was simultaneously perceived as "reformable' but also constructed as a marker
of identity, as the 'other'ofthe center.

The symbolic Zionist order is subject to phallocentirc legitimacy, as definedby Daniel Boweirn (1997) in
his atricle: " The Colonial Masquerade: Zionism, Gender, Emulation". The language subject to phallo

centirc legality unites pirnciplesof thought and meaning with the morphologyof the male body*1

(Rosmarin, 82, 2003).

Such a symbolic order results in any attempt to attirbute meaning to the world around us being possible
only from the subject's position, and that this position in culture involves adopting a male world order (Ibid.

85).

This modernist world order dictates the representationsofthe Zionist world as logical in the vairous plays,
whereas thoseoftheMizrahi world are represented as prelogical. This world order dictates the
representations of different 'space' in the plays: the Zionist space as 'vast' and important, as opposed to the

Q Such as the promoted drama in " Bimat Kedem" (Stage of the East) which deals mainly with Mizrahi
topics.
* The imageof the body's boundaires, as they are positioned by the mental and social powers that shape the
body. (Rosmairn, 82, 2003(.



liminal Mizrahi space allocated to those who can 'be corrected'. This space is someitmes deifned as
'abandoned propetry' and makes a link between the former occupiersofthe abandoned propetry  the
Arabs and the failed "primiitve" world  andtheMizrahi residents, the Arab Jews belonging to this failed

Oriental world. A phallocentric world order dictates the representaitonofwomen as 'different' rfom the

maleZionist subject, and the representationoftheMizrahi woman as doubly different  both rfom the male
and the Zionist order, and rfom the Zionist female.

After the political reversal of 1977 the theatre builds the Israeli 'imagined
community9(VinaAlHayam (ViennaonSea);Leil Haessrim (The Nightof the Tweniteth); Sipur

Mishpachit fFamily Story); Hamordim (The Rebels^; Kfar (Village^; MekomAher (Another Place);

Haneehavim (The Beloved); Nefesh Yehudi (Jewish Soul); Solo) and on the other hand the theater

constructs the 'threat' to this community, theHaredi Fundamentalist threat in the plays: Hahiloni
Haaharon (The Last Secularist);Habayit Berehov Shenkin (The House on Shenkin Street); Fleischer;

Scheindele; Betulot Shiduch  and the Fascist threat which is likely to erupt among the Naitonalist
Right in the playsMilhemet Hayehudim (Warof the ]ews);Syndrom Yerushalayim (Jerusalem

Syndrome);/efvefi Meshiach (ThroesoftheMessiah);MilhemetAhim (Fratricide); FeWei Hanerot (the
Candle Children), and the Righitst Mizrahi threat in the plays: Criza; Mel Tehom; NashimMukot; Ofnaim

Leshana; Buba; Sanjer; Gan Eden Daronu
My premise is that the poliitcalcultural revoluiton and the lossof hegemonyof the Labor Movement

strengthen the mobilizaitonofthe principlesofthe 'old poliitcsofidenitites' (Shenhav200IB) in the
representationofMizrahim and the religious in the theatre* in order to mark a uniform Eurocentric idenitty

in the imagined community constructed in the theatre. Atfer 1977 the uniform idenitty was splintered, an
identity 'close to the heatr'ofthe old poititcsofidenitites. Yehuda Shenhav(200 IB) emphasizes, "the old
poliitcsof idenitites necessitated the inclusion ofan idenitty maintaining the naitonalist premises and spoke
on behalfof them" (Ibid, 9). In other words he is saying that someofthe pracitces that the Liberal Letf
mobilizes in order to preserve this uniformity are marking the boundariesofthe imagined community as I
contend has been done in the theatre  and on the other hand, the presentaiton ofthose perceived as
undermining this liberal Eurocentric idenitty as a threat to the imagined community and its tenets.

The creationofthe past and the mythofthe nation  the desire to safeguard a homogenous identity
intensiifes the need to create a past, a pracitce noted by Benedict Anderson (1999) in his comments on the
'imagined communiites' in the world of modern naitonalism. He claims that the newworld atfer the spread
of colonialism lasted up to the creaiton by Europeans ofnew naitonstates outside Europe. The new

immigrants founded an imagined community that linked itself to Europe by inventing a past and a clear
geographical link ited to it. This pracitce of space and itme characterizing the 'fantasy'ofthe naiton is at
the coreofthis move to build the imagine d community in the plays by genealogical construcitonofthe
foundersofthe Stateof Israel, whose delineaitonofroots leads the observer to the cultural centers of

0



Europe, as happens for example in SipurMishpahti, which patrly takes place in Heidelberg. The city of
Vienna is the hub ofseveral plots: Nefesh Yehudi;Leil Haessirm; iVnaalHayam; Hamordim.
In lightof the observationofDan Sachs (1996) that every historiography (to distinguish it from history

itself), " is a means for construcitng collecitve idenitty" (ibid. 93), I will argue that in the Israeli theater a
national historiography is being written deifning the "correct idenitty" through various dramaitc techniques
and through the creaiton of a past within the context of a pronounced historiographical step. On the other
hand, theMizrahi "folklorisitc community'' is constructed outside this historiography by erasing the past of
the Mizrahim. The creaitonof the past in the theater is anchored in the Zionist percepitonoftime, the
principlesofwhich subordinate Jewish history to a disitnct pathofevolutionary telos that culminates in
Zionist fulifllment. Sarah Chinsky (2002) indicates " this path does not "recognize" other periods, such as

in the Diaspora or an age ofexistence not belonging to the modern world" (ibid. 16).n In light ofChinsky's

words I argue that the folkloirc community that reconstructs a certain communallocal past in the plays
Bustan Hasfaradi; Melech Morokai; Yeldei Hakrach, is in fact shattering theMizrahi past and places

them outside the imagined community that deifnes 'correct idenitty' and outside the national
histoirography.

Firsity I shall examine the theatricaldramaitc techniques used by the 'imagined community5 to construct

the ofifcial nationalist Zionist histoirography in the theater and the ways in which the 'folkloirc
community' is constructed outside this histoirography. An examinaitonofthese methods is based on two

premises: a) both playsofthe imagined community andof the folkloirc community reconstruct the past.
However while the past reconstructed in the playsofthe imagined community is created according to the

histoirographical methods anchoirng the discourse and the enonces in linear time and through a chain of
causality, the folkloirc plays are anchored in mythicalcircular itme excluding them rfom the

histoirographical aciton; b) 'imagined community' plays are anchored in a recognized histoirographical
method  the histoircal perspecitve (Vaniirv 1987, 53). The folkloirc plays do not take place within a

perspecitve such as this, which due to its absence " the descirpitonofevents is distorted and warped"
(ibid.). Histoircal perspecitve organizes events in causal succession as a chainoflinks. Each event explains
the previous one. This causal conitnuity is missing rfom the folkloirc plays, in which there is no causal
conneciton between an image and what follows, between an event and the following one, as is conspicuous
in the narrative enonces such as fables, sayings, nonsense rhymes. These narraitve enonces are not anchored
in a linear, causal succession and are therefore not suitable for inclusion in the naitonal histoirographic
narraitve. The disitnciton between a scientiifc enonce (histoirographic) and a narraitve enonce is based on
the statement ofZ. P. Lyotard (1979) that both typesof enonces impatr knowledge, but the narraitve
knowledge is considered infeiror, belonging to a 'pirmiitve' mentality (ibid. 37).

The categoires by meansof which the dramasofthe imagined community construct the naitonal
histoirography and the ways in which folklore is constructed outsideofthem form a systemofbinary
opposites: a) causallinearscientiifc arrangementofitme/circular arrangementof time; b) prosophography

n Similar to what Chinsky says, Ella Shochat (2001) indicates that the metanarraitveof the naiton "paves
andbuilds an homogenous oiffcial past, and at the same itme destroys and shatters the pastof others" (ibid.
15(.



)Vaniriv 1987) that deals with the livesofimportant people connected with the events and national ideology
and its enonces influencing the national narrative/ the biography dealing with daily affairs  and its enonces
influencing its local narrative; c) historical perspective framing a concrete Eurocentric spaceofopen
society/absenceof noticeable concrete space.

Duirng recent decades national identity has been the object of cirtical discussion focusing on the
constructed and imagined aspectsof this identity. Benedict Anderson (1999) coined the term
'imagined communities' to descirbe the 'invented' elements characterizing the modern nationstate
that according to Hobsbawm and Ranger (HobsbawmA Ranger 1983) invented vairous traditions.
The constructionof the 'imagined community' in the theatre involves production processes and
reconstruction beyond this, and the erasure of a past not 'compatible' with the 'imagined
community'.
The politicalcultural revolution and the fall from poweroftheLabour Movement intensify the mobilization

ofprinciplesof"the old politicsof identities" in the theatre (Shenhav200IB)p to indicate homogenous

Eurocentric identity through the construction of an imagined community. After 1977 the uniform cultural

identity was fractured, an identity which was 'close to the heart'of the old politicsof identity. Shenhav
emphasizes that: "the old politicsofidentity insisted on including a uniform identitypreserving the national

premises and spoke with their voice" (ibid. 9). One concludes from his remarks that someofthe practices
try to preserve this uniformity by the markingofthe imagined community's boundariesas I claim has

been done in the theatre  and on the other hand through the representation ofthose perceived as a
transgression and cultural 'contamination', as a threat to the imagined community and its principles. In the
plays where the imagined community is delineated, the community's lines are drawn via time, space and
narrative, scientific enunciative functionsofknowledge. These plays outline the myth of oirginof the
Eurocentirc imagined community. The heroesofthese plots are the foundersof the State and their stoires
are told from the 'mythological' starting point: the modernWestern world that is the cradleof civilization.

This biographical sketch is based on the interweavingofthe European pastofhegemonic European subjects
in these plays. In addition to the linear histoircal time constructed at the baseofthe plot, the plot is spread
over different spaces: the beginningsofthe plotof the mythof oirgin in the cultural centersofEurope
(HeidelberginSipurMishpachti; Vienna in Nefesh Yehudi;iVnaAl Hayam; Hamordim), the
denouementof the plot is pioneer settlement in Eretz Yisrael (the Landof Israel), the foundingofthe
Zionist State and its protection in the present by the third generationofthe European founders. The
histoirography interwoven according to these plays is shaped in congruence with the paradigmatic
pirnciples that formulated the Zionist histoirography generally; these principles subjugate Jewish history to

a clear path having an evolutionary telos that culminates in Zionist fulfillment. This 'path' does not
recognize other ages, like the peirodofthe Diaspora or the time of an expeirence not belonging to the

The discussionof naitonal idenitty as a productofEuropean naitonalism faces cirtical discussion focusing
on the imagined aspectsofthis idenitty (Anderson 1999; Hobsbawm 8l Ranger 1993(.



modern world (Hinsky 2002, 61). The belongingofthe Mizrahim and the religious to the traditional
Diaspora world excludes them from the Eurocentirc plotsof the mythof oirgin in these plays.
As previously stated, in these plays one sees the constructionofthe mythof oirginofthe Eurocentirc

community, linked inextircably with classical Europe, a community with universal values. The biographical

storyofthe founding families spans many peirods: the distant past  interwoven into important histoircal
events in Europe; the recent past  an active past illustrating their part in the founding ofthe State; the
present  the present generationof the founders' children following the same path as their parents by

expeirencing the revelation and affirmationof Zionist values. As opposed to the construction of linear

histoircal time in 'imagined community plays', 'the nonexistenceof the past'oftheMizrahim is

constructedby meansoffolklore based on mythical, ahistoircal time, that excludes them from the imagined
community and from the national histoirography (Bustan Sfaradi  Spanish Orchard; MelechMorokai

Moroccan King; YeldeiHakrach  Childrenofthe City). Ella Shohat (2001) argues that the metanarrative
ofthe nation paves a homogenous official past while at the same time destroying and shatteirng others.
I will show how the pastoftheMizrahim 'crumbles' through the documentationof their lives in the
theatre's folklore plays, in such a way that the only linear histoircal past portrayed in the theatre is the one
linked to the Western mythof oirginofthe State's founders. In order to examine the meansof erasing the
past in folklore plays, I shall use the help of . J.F.Lyotard (1979) who discerns two types of enunciative
functions {enonces)of knowledge: the scientific and the narrative. According to him scientific discourse as

well as narrative (typicalof folklore and magic) are made upoftotalitiesofenunciative functions, but one
ofthe discourses is perceived as infeiror  the narrative knowledge. Lyotard also remarks that the
enunciative functionsofscientific knowledge are linked to linearhistoircal time, whereas narrative

enunciative functions negate the past and history (ibid.37). I will show how enunciative functions of
scientific knowledge are prevalent in the dialoguesofplays portraying the imagined community and
construct linearhistoircal time, and on the other hand, I will demonstrate how the languageoffolklore and
its enunciative functions negate the past, existing in the present,  and in contrast to the plotsofthe
imagined community that explain and validate the national ethos, folkloirc plays such as Bustan Sfaradi;
Melech Marokai give validity, a moral and recognition to the community and neighbourhood existing
outside the national consensus. In conclusion, I shall show how folkloirc plays have been 'mobilized' for

the processofwirting and erasing history, identity and belonging.11
Parallel to the construction of the imagined community during the years following the political change, the

theatre constructs the 'threat' to the imagined community, the Haredi 'fundamentalist' threat
{Fleischer; HahUoni Haaharon (The Last Seculairst);Habayit Berehov Shenkin (The House on Shenkin

Street); Scheindele; Betulot Shiduch (Virgins for Betrothal), and on the other hand the Fascist threat of

n Shenhav and Haber (2002) note that the transition from Oirentalism to Occidentalism, which is the
transferanceof vantage point from the objectofoppression to the subjectofoppression, reflects the
transition from decolonializationof the representationofthe East (to European eyes) to the
decolonializationof the representationsofEurope " [...] this transition stems from the recognition that the
postcolonial view can make an epistemological jump that enables histoircal wirting that is not subordinate
to the grand narrativesofthe West, but which is engaged with them in a struggleof difference and
differentiation" (ibid. 16). This view permits me to cirtically examine the constructionofthe mythofoirgin
of the imagined community in the theatre whilst protesting the 'veracity'ofthe linear national narrative.



the Mizrahi Right is constructed [Kriza (Cirsis); MeiTehom (Ground Water); NashimMukot (Abused

Wives); Sanjer; Buba (Doll); Hamelech (The King)], and the 'Fascist' threat from the nationalreligious

{Milhamot Hayehudim (Warsofthe Jew,s); Syndrom Yerushalayim (The Jerusalem Syndrome); Hevlei

Mashiach (Throesof the Messiah); Yeldei Hanerot (The Candle Children); Milhemet Ahim (Civil War).

The plays Fleischer; Hahiloni Haaharon; HabayitBerehov Shenkin construct the Haredim as an active
transgressive force. This transgressive expression is channeled in the plays into the activizationofprocesses
ofdomination by the Halachic State over the liberal national State. This demonic activization ofreligious
Haredi 'fundamentalism' is carried out whilst stressing its harm to democracy and human rights, the same
damage that Spinoza tried to prevent through his fight with the Jewish communityofAmsterdam in Solo.

These plays portray the predatory path ofconquest by the Haredim ofthe first Jewish city, the symbol of
the first Landof Israel, Tel Aviv.
The representationofthe nationalreligious Right as a fascist mass resurrecting the myth and the past is
prominent in the following plays: Milhemet hayehudim; Syndrom Yerushalayim; Hevlei Mashiach;
MilhemetAhim; Yeldei Hanerot; the representation oftheMzrahim as a common Fascist mob, as 'victims
of society', stands out in the plays: Mei Tehom; Kriza; NashimMucot; Ofenim Leshana; Buba: Gan
Eden Darom (The Southern Paradise). The Fascist lines ofcharacterizationofthe NationalReligious
occupying the TempleMount and wreaking havoc deirved from the mythical experiencingoftheir lives 
and the characteirzation linesoftheMizrahim as common  echo the texts wirtten duirng these years in
vairous fieldsofknowledge. Texts wirtten by letf wing scholars in Israel potrraying the Right in these
Fascist hues 'explain' the danger embodied in this fascism and point to the Right as constituting an obstacle

to peace. (Y. Ezrahi 2001; Michael Feige 1997; BarOn 1985).

Scientiifc and Applied Conclusions

The proximityof the theatircal discourses to the hegemonic discourseofthe Liberal Letf denotes the
unanimous characterofthe Israeli theatre. Its attempt to confirm the hegemonic discourse does not allow

the voices of 'others', not belonging to this trend, to be heard. The ifrst question to be asked in this context
is: why do the majoirtyof those who wirte about the religious and theMizrahim not belong to these groups

and belong to the hegemonic group?Why do they try to speak about and on behalf oftheMizrahi and the

religious?" . This topic ties in with the additional clear characteirstic of state sponsored theatre: its
preservation of dramaturgical pirnciples suppotring the pirnciples of 'classiifcation' that lay down the

following aesthetic categoires: 'universal', 'local'. Universal is everything to do with themes acceptable
according to modernWestern cirteria as 'cosmopolitan' affairs. This pirnciple is used to stilfe voices

expressing other themes. The category "local' enables the introductionof themes into the theatre on
condition that these texts repeat the discourseof the Liberal Letf and take patr in the constructionofthe

aGuitarirSpivak (1995) noted that speaking 'about and on behalf of the downtrodden helps to maintain
colonial hegemony.



'imagined community'. The categoires 'universal' and 'local' serve as a 'gatekeeper' that distances the

'multicultural' threat (Yona and Shenhav 2000) perceived as a return to 'barbairsm'.*
The heairngof the voicesofthe 'others' in the theatre will be possible atfer the checking of dramaturgical
categoiresofthreshold operating pirmairly according to the 'universal' and the 'local'. Deconstructing the
discourse categoires that allow the liberal hegemonic discourse that supports the expression of 'uniform'
identity and that repels hyphenated identities (Shenhav 2001B) will enable the expression ofhyphenated
identities (/fare^inonZionist; M/zartf/Jewish).

A current claim among theatre commentators and critics* is that putting together a repertoire subordinates
itselfmainly to economic populist considerations. My conclusions do not contradict these arguments. It
seems asifthe theatre boards' thematic choice that endorses the LiberalLetf discourse is aided by
'sensational' 'populist' measures in order to ensure economic success. An outstanding exampleofthis is the
play that succeeded rfom the 'cash' angle: Hamordim (The Rebels).

This play is a panegyirc to the Zionist narrative, to the founding fathers and their sons, to the valuesofthe
rebellious modern subject. This play outlines an extensive nationalZionist histoirography 'free' of

minoirties, but irch in extensive sensational stage effects. In conclusion, the "winning' formula knows how
to combine hegemony with the irght effects.

® The concept of 'multiculturalism' is mentioned here not in its 'fashionable' sense, as an ethnic
multicolored combination or exotic embellishment but in the sense defined by Ella Shochat (2001): "For us
'multiculturalism' means viewing the historyofthe world and social life in the present from the
perspectiveofradical equalityofgroups, with regard to status, irghts, accessibility and potential. Multi
culturalism effects the decolonializationofEurocentirc representations, not only at the levelof literary
canons [...] but also at the level ofpowerrelations between the different communities" (ibid. 21). Shochat
indicates that 'multiculturalism' broadens the multicultural concept to being a markerofthe stirving
towards a reorganizationofthe intercommunal relationships within the nationstate and without. The
notion ofmulticentrality claims many vairable positionsofpossible viewpoints on culture and history
(ibid.).
A See the peirodical Theatre, Issue 2, June 2000.
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