
מיתולוגי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתום על

בן־פורת זיוה

 בפרס זכה תשמ׳׳ז־ שמחזהו מי הספרי, שמואל אומר (15.10.1982) :וע1הש ר3לד בראיון
תשמ״ג(: סוכות, )עכו: אחר לתיאטרון בפסטיבל הראשון

 הורביץ דני של המחזה היתה שלי הציון נקודת התעניינתי, כל־כך לא בתיאטרון
לי צ׳ארלי  תעשה ׳אם משפט, שם יש היהודית־ישראלית. הזהות בעיית על קאצ׳ו
 השמיניסטים עם בשיחותי בפנים/ כלום אין חלקה. תמונה תראה רנטגן תצלום

 הפתעה של תערובת חדשה, הבעה בפניהם ראיתי זה. במשפט השתמשתי במדרשה
ואימה.

 היתה זו - ורוגז הנאה ואי־הבנה, הסכמה והכרות, תדהמה ואימה, הפתעה של תערובת
לי במחזה הצופים מן רבים של תגובתם או  הטוב למחזה 1978 בפרם שזכה קאצ׳דלי, צ׳

השנה. של
 זו מעין בתוכנן, הפרובוקאטיביות הקביעות :רבים גורמים של צירוף אחראי זו לתגובה

 הרמיזות שפע !עובדה׳( זאת חתוך )׳פיפי המתגרה הוא שניסוחן ואלו לעיל, שצוטטה
 אלו מתנות׳(, שלוש על ספור לי )׳ספרו בטקסט ומפורשות המזוהות אלו - הספרותיות

 מסתור׳( יהיו לא הביוב תעלות שנית נשבענו, )׳הרי מורכבים מסמנים מאחורי הנמתרות
 ;הסיום( מתמונת האבוד )הילד אישיות לאסוציאציות ככוונה יוחר גראה שמימושן ואלו
 ועוד(, התנהגות גינוני משחקים, מזון, והנעלה, )לבוש המופעלים התקשורת צפני שפע

 בתרבות נתקכל כבר כרמזים שתפקידם לאלה מתחלקים מהם הנזכרים שהאובייקטים
 ומכנסי ׳שלייקעם׳ עם מכנסיים חקי; וכובע קסקט )כובע כקונווגציונאלי הישראלית

 לסלט בניגוד הפטרוזיליה )קמצוץ במחזה נקבע התקשורתי שמעמדם ולאלה ׳שיבר׳(,
 קולט )להלן, הקורא או הצופה בפני ופענוח זיהוי קשיי מעמידים כאלה אלה הירקות(.

 מסוים לאובייקט המיוחדת המשמעות רק לא אחד דור בן נעלמת פעם לא הקולט(. המסר,
 המחזה את ההופכים הגורמים אחד הוא בהם השימוש אך אותו! המציינת המלה אפילו אלא

ביותר. ומענין מקיף תרבותי למסמך
 המחזה את למקם היכולת וזוסר הוא הקולט ניצב בפניו העיקרי שהקושי דומה, זאת, עם

 זיהוי בעקבות להפעיל לקורא מאפשר אינו ההיצג של החריג האופי ז׳אנרית. בקבוצה
 ההיפותזות, ויצירת הפערים מילוי מנגנון את ציפיותיו, את - מהוסס גם ולו - ז׳אנרי

 נורמות ואת החומר, הבנת של תחושה תו־ן־ האינפורמאציה בקליטת להתקדמות הדרושות
 דראמאטיים מבנים של המיוחד מהמבוזר הן נובע הז׳אנרי הייחוד שלו. השיפוט

 מההישענות והן אנטי־דראמאטיים( להם לקרוא כמעט )אפשר לא״קונומציונאליים
או דוברים למקם ניתן לא כאשר ריפרור, כשדה החיצונית המציאות על הכמעט־מוחלטת



 מנושאו נובעים אלה מאפיינים שני כלשהו. בדוי עולם של בהקשר פנימית במסגרת מבעים
 של וכיוצר כתוצר וכמושא, כנושא הישראלית הקולקטיבית התודעה - המחזה של המיוחד
ובירידתו. בעלייתו הישראלית העבודוז תנועת של הציוני המיתום

 יווסית. מפורט כללי בתיאור הדיון את לפתוח מחייבת המחזה של הז׳אנרית חריגותו
 של פעולתם ואופן מעמדם הגדרתם, לשאלת תיאורטית התיחסות מחייב התמאטי ייחודו

 תיאורטי בסיס המשמש ׳מיתוס־כשפה/ המושג הנהרת ולאחר התיאור לאחר מיתוסים.
 התמקדות תוך המחזה, של חלקית באינטרפרמאציה אם־כן, המאמר, יעסוק זה, לדירן

 המחזה שמציע הבלתי־קונוונציונאליים ובפתרונות מיתית כמציאות הישראלית בתודעה
מיתית. מציאות של הדראמאטי ייצוגה לבעיית

המחזה מאפייני א.

קאצ׳דלי צ׳ארלי של כללי תיאור .1
 כותרת על־ידי המודפס בטקסט נקבע תמונה כל תחום קצרות. תמונות 40מ־ מורכב המוזזה

 /X ׳תמונה הכותרת רק לעתים, כי, אם ;דובר חילופי על־ידי - המוצג ובמחזה מבחינה
 מורכבת ממנו המבע של שהיא כל תכונה ולא אפשריים חילופים על המצביעה היא

 דבר, של בסופו אינדיבידואלי. לזיהוי כלל גיתנים הדוברים אין רבים במקריט התמונה.
 מאפשרים האחרות בתמונות הצבר. ״ מיתית פרסונה של כאספקטים לראותס הקולט נוטה

 כטיפוס היסטורית, כדמות כחפץ, הדובר את לזהות המבע של ותכניים סיגנוניים אלמנטים
 יותר מעוגנים טיפוטים מופיעים תמונות של קטן במספר וכד׳. חייל ילד, אם, :פונקציונאלי

 הדוברים ברשימת כמובן, נכללים אלה למשל. פלמ״וז, איש - חברתית ובמערכת בזמן
 מיתוסף הגיבורים לחוסר כאשר לעצמה, תמונה כל עומדת תכנית מבחינה לזיהוי. הניתנים

 סיפור מספרים אינם ואף פעולות בשרשרת חלק נוטלים אינם הדוברים עלילה. חוסר גם
 אין גם וממילא בזה, זה קשורים שאירועיהן בהתרחשויות המשתתפים גיבורים, לו שיש

1 תפאורה.
 ויתור פירושו תפאורה( עלילה, )גיבורים, הקונוונציונאליים המרכיבים כל על הוויתור

 היצגים הבימה על אין המציאות. ייצוג לשם דמויות־מציאות בתבניות שימוש על
 על־ידי נעשה אינו המציאות ייצוג :הדראמה של התיאוריה מן במונחים או ;הומולוגייס

 באמצעות המציאות אל מאוד וזזקה הפניה קיימת זאת, עם המציאות. של דראמאטי חיקוי
שונים. בצפנים שימוש

 מקומות שמות החיצונית: המציאות מן אובייקטים של באיזכורים משופע הטקסט
 לבוש פרטי םפרות, ויצירות תמונות טיפוסיים, מאכלים חיסטוריים, אירועים ואישים,
 ילדים משחקי עם, ריקודי עם, שירי מסוימות, בתקופות אוכלוסיה לקכוצת אופיינים

 המציאות אל - חיצוני ריפרור שדה אל הקולט להפניית משמשים אלה צפנים בהם. וכיוצא
של המפורט התיאור מנוצל על־פי־רוב השונות. לתקופותיה והישראלית האו־ץ־ישראלית

 כפי ההצגה, גם בימוי. הוראות כל אין (,1978 )מרץ, בפרוזח שנתפרסם כפי הכתוב, בטקסט .1
 ואביזרי תפאורה של במינימום הצטיינה שנה, באותה הירושלמי החאך ב׳תיאטרון שהועלתה

 קם אחד וכל אמפיתיאטרון, של במבנה כשורות שסודרו ספסלים על ישבו השחקנים בימה.
לדבר. תורו כשהגיע ממקומו

רת זיוה כן־פו
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 סלט למשל, כך, המציאות. אשליית של היווצרותוז למניעת דווקא מציאותי אובייקט
בהמשך. שיתוארו )י״ט( ההדק על ווזאצבע )כ״ג( המתים ארון )י״ג(, הירקות

הרצף ארגרן עקרונות .2
 את לנמק ניתן לא אשר מזה, זה נפרדים מבעים ארבעים אם־כן, מהוות, התמונות ארבעים
 הכרונולוגי העקיון את לגלות קושי כל אין בזמן, בו עלילתיות. בסיבות ברצף מיקומם
 קבוצות כל של מקומן את הקובעות התמאטיות, ההנמקות את הבסיסי, המבנה את המכתיב

הבודדת. התמונה של מקומה את גם ועל־פי־רוב התמונות,
 שלא הצבר של בתודעה כמרכיב השואה מופיעה בווציין :בשואה עוסקות תמונות עשר

 ח׳( )ג/ מילוליים היצגים מופיעים ובחציין ל״ב(, ל״א, ל׳, כ״ט, בשרו)א׳, על אותה עבר
 בשער הכתובת היטב: ידועים ואירועים תמונות של ז׳( ר, ה׳, )ד׳, דראמאטיים היצגים או

 הילד ותמונת זקנו את גוזרים וצוחקים צעירים אס־אס הזקןשחיילי תמונת אושוויץ, מחנה
.1ידינ המרים

 שתי משולבות לשואה, המתייחסות ד׳-ח׳(, )א׳, הראשונות התמונות קבוצת בתוך
 חורבן, עינויים, של כהיסטוריה היהודית ההיסטוריה את המסכמות ו־ג׳(, )ב׳ תמונות

 את המנגידות י׳(, )ט׳, תמונות שתי חותמות הפותחת הקבוצה את השם. וקידוש פוגרומים
 של שונים מאפייגים מציגה )י״א-י״ז( השניה התמונות קבוצת הגולה. ובן הארץ יליד

 החותמת בתמונה השחרור. מלחמת שלפני לשנים מתאימים שכולם המיתולוגי, הצבר
 תמונות המיתולוגי. הפלמ״ח איש הראשוך/ קאצ׳רלי ״צ׳ארלי מופיע )י״ז( זו קבוצה

 כרונולוגית מבחינה השחרור מלחמת אל מתייחסות )י״ח-כ״ג( השלישית הקבוצה
 התמונה המלחמתית. והמציאות ההומניים הערכים מהתנגשוח הנובעות בתמות ועוסקות
 הרביעית)כ״ד-כ״ו( התמונות קבוצת מתים. ארו־ו של זו היא )כ״ג( הקכוצה את החותמת

 והששים, החמשים בשנות המתפתח המשבר רקע על והירידה, הבריחה בשאיפות עוסקת
 מזהה השני׳, קאצ׳רלי ׳צ׳ארלי כ״ח, בתמונה הימים: ששת מלחמת ערב לשיאו שהגיע
 בץ הימים. ששת מלחמת ניצחון שכור המיתולוגי, צה״ל איש הסיירת, איש את הקולט
 חוצצותי השבעים, שנות משבר את המאפיינת )ל״ג-ל״ה(, הבאה הקבוצה לבץ זו תמונה
 בהצגת מסתיימת החמישית הקבוצה חשואה. טראומת שעניינן )כ״טי־ל״ב(, תמונות ארבע

 הצבר מהב, מכטחו השם וסוכן״נסיעות כמהנדס מוצג האיש השלישי׳. קאצ׳רלי ׳צ׳ארלי
סיומים. של קבוצה הן )ל״ו-מ׳( האחרונות התמונות חמש השבעים. שנות של המיתולוגי

 בארץ ההיסטורית המציאות על־פי מערכות למעין מתחלק שהמחזה אם־כן, ברור,
 תקופת כל הקודמת, היהודית ההיסטוריה כל כאשר הכתיבה, זמן ועד וזיישוב מתקופת
 נתפשת שהשואה ומשום ;השואה - סופה על־ידי מוחלט כמעט באופן מיוצגת הגולה,
 לעקרון מוחלט באופן ספופות אליה המתייחסות התמונות אין בהווה, פעיל כגורם

הכרונולוגי.
 מתמונות בחלק כמו מנומק, ובלתי אדיטיבי להיות יכול קבוצה בתוך התמונות סדר
 בהן הקבוצות באותן לחו״ל. להימלט השאיפוז את המתארות בתמונות או השואה

 כך התמונות. לסדר מובהקת תמאטית הנמקה לגלות אפשר יותר מורכבת התמאטיקה
 זו קבוצה הפותחת התמונה השחרור. למלחמת כרונולוגית המתקשרת בקבוצה למשל,
 מוטלות׳( גופותינו בגאיות. סלעים ובים הרים )׳בין ספרותית ברמיזה מסתיימת )י״ח(

בדרך הל״ה נפילת אל נקשרת ובאמצעותה גופותינו/ מוטלות ׳הנה גורי, חייט של לשירו

מיתולוגי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתום על - צ׳ארלי ושמו צבר
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 רועה של חייו על וזסו שהלוחמים כיוון המסופר, על־פי שנגרמה, זו, נפילה עציון. לגוש
 )י״ט( שאחריה התמונה הנשק׳. ׳טוהר את אוור מלחמתי אירוע מכל יותר מסמלת זקך,

 לחייל האידאליסט הלוחם הפיכת מהריגה. הנאה משתמעת ובמהלכה צודק׳ ב׳נקם פותחת
 מוליך דמוי־המציאות ההיצג )כ׳(. הבאה שבתמונה ברב־שיח מודגמת כאוטומאט הפועל
 בהתאם היא, כ״א תמונה מלחמה. של ומציאות יהודי הומאניזם בין הניגוד בשאלת לדיון
 בוזקירה, האחרונה השאלה יזהר. לם. אנונימי שואל שעורן ראיון, או חקירה לכך,

 בתמונה יזהרל׳ ם. אדמה, מדונם פחות או יותר שווים אדם ׳חיי היא: מענה, ללא הנשארת
 על לזהותו, ניתן זה שיר אדמה׳. הם ׳החיים כי הקובע שיר באמצעות התשובה ניתנת כ״ב
 ׳ממרומים הארבעים; בשנות מאוד פופולארי ׳אדמה׳ שיר על כפארודיה המיקצב, סמף

לאדמה.׳ אדם שב / המולדת אל אדם שב / בשממה צומח פרי / יורדת ברכה
 מסתיימת הקבוצה בעקבה. הכרון ולמוות למלחמה האנשים נידונים התשובה, שזו כיוון
)כ״ג(. בארץ׳ כאן ארונות להרבה ׳אח מתים, ארון הוא הדובר בה בתמונה

,,חז׳אנר הייחוד .3
 ועלילה בדיוניים גיבורים בטקסט לזהות היכולת וחוסר הכרונולוגי הארגון במים על

 של השלבים שלושת את ולאחד עלילה של פונקציה לתמאטיקה לתת הקולט נדחף בדויה,
 מתפתח. גיבור של לדמות והשלישי( השני הראשון, קאצ׳רלי המיתולוגי)צ׳ארלי הצבר
 ניתן לא קונוונציונאליים, וגיבורים עלילה על הוויתור אף שעל משום קיים הדחף

 הן אחת. למסכת יחד שנקבצו ספרות, קטעי ארבעים כאל המבעים ארבעים אל להתייחם
 רם בקול הקורא קריין, בשחקן לראות מאפשרים אינם הקטעים של תוכנם והן צורתם
 הדרוש המינימאלי התכונות מספר נשמר מהמבעים אחד בכל אחר. מחבר של טקסט

 לבין הדראמאטי בין המבחין התנאי הוא זה והרי - בקולו״הוא דמדבר ׳גיבור׳ ליצירת
 - קיימים אינם שעל־פי־רוב - היחסים הגיבורים, של הבעייתית הזהות והאפי. חלירי

 מבדילים אלה כל - השונים המבעים בין הקשר אופי אותם, המאפיינים היסודות ביניהם,
 המפוו־סם הקולות׳ ב׳מחזה למשל, כך, מודרניים. שיריים ממחזות קאצ׳רלי צ׳ארלי את
 קולות לבין המספרים קולות בין ברורה הבחנה קיימת מילקווד, תומם, דילן של

 המשכיות יש :הרמות בכל קוהרנטית מציאות בדכריהם מייצגים כאלה אלה הגיבורים.
 וברצף ההתבוננות במושא קול(, אותו ידי על תמיד מיוצג גיבור או דובר בייצוג)אותו

 מעלות מתוארת דמויי־מציאות יחסים ביניהם המקיימים אנשים של קהילה )אותה המסירה
 היטב מנומקים לדמות ומדמות לקול מקול החדים המעברים הליל(. רדת ועד השחר

 אירועים לינארי ברצף לייצג הצורן של האינהרנטית לבעייתיות מקובלים כפתרונות
קאצ׳רלי. בצ׳ארלי מתקיימות אינן הללו התכונות כל בו״זמנית. הקורים

 וחילופי דיאלוגים שירים, פרוזאייס, )מונולוגים שונים מטיפוסים מבעים של השילוב
 שחקן של עקבי לקישור בטקסט הדרישה וחוסר משתתפים( של רב מספר בין דברים

 אך המסורתית. המסכת אל או הסאטירי הרוויו אל המחזה את מקרבים ודובר/גיבור,
 הנוצרים החזקים )והקישורים לעיל שנזכרו בצפנים העקבי והשימוש הכרונולוגי הארגון

 הללו הצורות משתי באוזת לראות האפשרות את מבטלים לתמונה( מתמונה באמצעותם
 קטעי מסכת מקרית. אינה המסכת אל ההתייחסות כי ספק אין זאת, עם למחזה. ז׳אנרי מודל

 ו/או המחזה של מועטים אלמנטים בתוספת קהל לפני נקראים שהיו והפרווה, השירוז
בתנועות דראמאטית אמנותית פעילות של ביותר האופיינית הצורה היתוז כוריאוגראפיה,

רת ויוה טו ־ בן
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 של סימון הוא גם מהווה צורתה של מרוחק, אפילו חיקוי, העובדת. ובהתיישבות הנוער
התרבותי. המיתום של זיהוי ואמצעי תקופה מאפיץ

הנושא .4
 המדינה ובתקופת בארץ היישוב של ההיסטוריה אל רבת״הקישורים ההתייחסות אף על

 או המיתולוגי הצבר של היסטורי בתיאור עוסק המחזה אין הכרונולוגי, הארגון ולמרות
המיתית. המציאות של

 בתודעה משתקף שהוא כפי הישראלית, החברה משבר מתואר קאצ׳רלי בצ׳ארלי
 כשלב נתפשת זו קולקטיבית תודעה  *3 2השבעים. שנות בסוף הישראלית הקולקטיבית

 אין בכך המיתולוגי. הצבר של בהתפתחותו - מקודמיו והבלתי־נפרד האחרון)העכשווי(
 כרגיל, שלא אך, זה. בנושא עוסקות שונים, בז׳אנרים רבות, טפרות יצירות חידוש. כל

 ולא סמלים, למערכת והופכה המציאות את המארגן המנגנון ייצוג באמצעות נעשה התיאור
 או )מארקס( הקולקטיבית התודעה את המנביעים החברתיים היחסים של ייצוגם באמצעות
 החברתית ההתנהגות צורות של לא אף הצרפתי(, הניאדמארקסיזם )על־פי לה מקבילים
 הוא המציאות, את וממשמע המארגן המנגנון אותו המוצג, האלמנט ממנה. הנובעות
כשפה. שנתפש מיתוס השלטת, הציונית האידאולוגיה שיצרה המיתום

מי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתוס על - צ׳ארלי ושמו צבר ל תו מי

כשפה מיתו& .3

והדגמות הגדרות .1
כסוג המודרני המיתום את הגדיר (Barthes, 1957)בארת רולן הצרפתי הסטרוקטוראליסט

בארת, טוען שדרים, של מיוחד כסוג תקשורת, של כצורה מיתוס מקבלים אם 5שפה. של
אנו כאשר מסרים. העברת של צורה אלא מושג, או רעיון או אובייקט אינו שמיתוס ברור

 המציאות של שונים גילויים עם וביחסיו הקולקטיבית התודעה של האידאולוגי במרכיב דיון .2
 הוא שלפנינו המחזה אל ביותר הקרוב הטקסט ואכן, ולמסות. למאמרים האופייני החומר הוא

 תשל׳׳ז, )רובינשטיין, המיתולוגי׳ הצבר של ונפילתו ׳עלייתו רובינשטיין אמנון של מאמרו
 חווית חלומות, כהתגשמות הצבר לגולה, כאנטי־תזה הצבר השונים: המאמר נושאי (.139-101

 התנגשות הצבר, מיוזום של הגברי וזאופי הצבר, בתודעת מיוחד מעמד בעל כמרכיב השואה
 ההתנהגות גינוני המלחמות, בצל החיים המיליטאריסטית, והמציאות ההומאניסטי החינוך

 עם הצבר של למפגש שיש המיוחד האופי המיתית, הדמות של כחלק חסרונם( )או החברתית
 מאפשרת המאמר עם המחזה השוואת המחזה. של הוזמות לעיל, כאמור הן, אלה - לארץ׳ ׳חוץ

 כאמצעי או במחזה נוסף לעיון כאפשרות בזה מוצעת והיא הייצוג, של ייחודו על לעמוד כן על
להוראתו. דידאקטי

המסה בפתיחת מזכיר עצמו בארת בעייתי. הוא הברתיאניים ובמודל בהגדרה השימוש .3
Mythoiogie aujouvd’hui בהקדמה המיתום. מושג של המנוגדות ואפילו השונות ההגדרות את 

הקולקטיביים, ההיצגים של הסמיוטי הניתוח כי עצמו, על מעיד הוא 1970ב־ החדשה להוצאה
 הגיע בארת יתר־על״כן, יותר. ומובחן מדויק מורכב, מאז נעשה זו, במסה לראשונה פתח אותו

במהלך הגיע אליהן המסקנות של סיסטמטיזאציה תוך המודרני המיתוס של הסמיוטי לניתוח
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 להיות עלינו שלה, ו;ג?יתיימ הגילויים על״סמך הישראלית הקולקטיבית בתודעה לדון כאים
 בטקטטיט מופיעה שהיא כפי המיתולוגי, הצבר מ־מות מדיון חורג שענייננו לכך, מודעים

 באופן הוא ענייננו הישראלים. כל על־ידי אינטואיטיבית מוגדרת שהיא כפי או מסוימים
 המסירה אופן והן המסרים הן מסרים. מעביר השונים, מאפייניו על הצבר, מיתוס שבו

 אל נזהתייחמות מתמדת תנועה יחייג־ המיתוס תיאור כן ועל ;הישראלית לתרכות ייחודייס
 אותה ואשר נוצרה, בה והחברתית, ההיסטורית למציאות התייחסות אל המיתית השפה
תקשורת. למערכת ארגנה

 הוא הצבר׳ ׳מיתום המיתולוגי׳. ׳הצבר למונח חופף הצבר׳ ׳מיתום המונח אין זה בדיון
 ׳חדש׳, אז־מ בוראת התגשמותה כדי ותוך בארץ המתגשמת הציונות של האידאולוגיה שפת

 כתוצאה זו, במציאות חדשה. מציאות יוצרת שהיא כשם הגלותי, ל׳אביר מנוגד
 מקבלים תמונת־העולס, על המסויימת הציונית־סוציאליסטית האידאולוגיה מהשתלטות

 צירופים מאבדים למשל, כך חדשה. משמעות והגינונים המוסדות האובייקטים, מרבית
 החיוננית .ערכיותט את יהודיה׳ ׳אמא ואפילו המדרש׳ בית ׳חובש חכם/ ׳תלמיד כגון

 ׳פרא כגון ביטויי□ עצמם מעל משילים להם ובניגוד ;מושאיהם אל היחס להשתנות בהתאם
השלילי. ציונם את הארץ׳ ועם ׳בור ואפילו עגלה׳ ׳בעל אדם/

 לכל בלבד. מעריכים וביטויים פחברה טיפוסים מאפיינת אינה המציינים השתנות
 נופים, צבעים, ריחות, שלנו)כגדים, מהתרבות כוזלק ונתפשים בעולמנו הקיימי□ הדברים
 ולקיומם הראשוני לתפקידנו מעבר משמעות לגבינו יש באלה(, וכיוצא מנהגים

 חלק כלומר, אידאולוגיה, של ופרי תלוית־הקשר תמיד הינה זו משמעות האובייקטיבי.'־
 נתוגה בתקופה יו־ינו על נתפשת ותופעות עצמים של המיתית משמעותם מיתום. של

 שליט, מיתוס ידי על לדבריט שהוענקה המשמעות היא זו היא. ולא ;כראשונית כטבעית,
 ושל הלשונית המשמעות של שיטתי עיוות אלא שאינה נאטוראליזאציה של בתהליך
 העלמת ההיסטורי, הממד הפקעת ידי על נעשה העיוות קודמת. תרבותית משמעות
)כלומר, תנינית סמיוטית למערכת מושגים והעברת והתכונות, המציינים של יחסיותם

המאה, של החמשים בשנות והמערב צרפת לתרבות אופיינים קולקטיביים היצגים של בדיקה
המיסטיפיקאציה, המיתי, התהליו את בפרוטרוט להוכיח מוצהרת: פולמוסית מגמה ומתוך
 המשתמעות ההמתימויות כל אף על אוניברסאלי. טבע הזעיר־בורגנית לתרבות המקנה

 מוצג בו האופן תיאור לצורך בהגדרתו להשתמש לדעתי, מקום, יש לעיל, מהנאמר
 מתבצע שהוא כפי המיתי, המנגנון חשיפת של תיאור קאצ׳דלי. צ׳אולי במחזה מיתוס־הצבר

 את בארת שרואה )כפי כאויב הציונית״סוציאליסטית האידאולוגיה ראיית מחייב אינו במחזה,
 אידאולוגית כהטעיה מיוזי מישמוע כל תפישת מחייב הוא שאין כשם הבורגנית(, האידאולוגיה

 אני יוכח, כאחד ומסביר מתאר כמכשיר והמודל ההגדרה של ערכם בלשון. לרעה ושימוש
במאמר. בהם השימוש עצם ידי על מקווה,

 ומתאר החושף זה הוא מיתולוג בארת: של נוספת בהבחנה שימוש נעשה המאמר בכותרת
מיתולוגי. כמחזה קאצ׳רלי צ׳ארלי הגדרת מכאו מיתוסים.

 לבין ה׳כוסכום׳ בין העיתונות דפי ומעל בכנסת לאחרונה שהתנהל הוויכוח את נזכור אם די .4
 מפלגת של ועידתה בפתיחת יחד, שניהם את שכלל המוזר, והתפריט - פיש׳ ה׳געפילטע

 גאה צפון־אפריקאי יהודי ׳אני כהצהרה להתפרש יכול כוסכוס/ אוהב ׳אני המשפט, העבודה.
האחרונות. בשנים בארץ שהתפתחו בנסיבות רק ומיליטאנטי׳ במוצאו

בן־טורת זיוה
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 ניתנת בספרות ראשונית! תקשורת מערכת היא הלשון שניה. ברמה תקשורת מערכת
 נוספת(. ארגון רמת ללשון
ran פשוטה: בדוגמה זה תהליך נמוזיש

 או הצלילים )צירוף המסמן את בקרבו מכיל אשר סימן, הוא ׳גסות־רוח׳ המושג
 כקול צחוק :מסוים מטיפוס התנהגות של מנטאלית תמונה - המסומן ואת בכתב( האותיות

 היהודים גורל אל התייחסות גם ואולי ׳סמרקץ״ בשם נבחר־ציגור כנוי קברות, בבית רם
 המסמן צירוף קאצ׳ולי(. )צ׳ארלי עובדה׳ זאת חתוך ׳פיפי הביטוי באמצעות בשואה

 למשל, אבן־שושן, במילון במילון. מוגדרת שהיא כפי המושג, משמעות הוא והמסומן
 גם כי לציין חשוב ודרך־ארץ׳. נימום חוסר ;חוצפה עדינות: כ׳חוסר המושג מוגדר

 הבורגני המיתום של שליטתו פרי מיתית, משמעות דבר, של לאמיתו הינה, זו משמעות
 זמנית אוניברסאלית תקפות לה מעניק הוא, ורק הוא, אשר בארת(, של )לשיטתו

ומרחבית.
 בין הקשר )כלומר, ראשונית ממערכת כחלק פעלה לעיל( )הנזכרת המילונית המשמעות

 של השני ברבע או־ץ־ישראל למשל, :מסוימת בתקופה כטבעי נתפש והמסומן המסמן
 לפחות שהוא, הצבר, מיתום המערכת במרכז מקום תופס תקופה באותה העשרים(. המאה

 בלבוש בכיבויים, רם, בקול השימוש הזוץ, המיתוס במסגרת אנטי־בורגני. מיתום וזלקית,
 ׳גסות־רוח׳ אל מסומן בתור מתקשר אינו בתיאטרון( וסנדלים פתוחה )חולצוז ׳וזורג׳

 בעלות שכולן מלים - הליכות פשטות ישירות, יושר, אל אלא שלה השלילית והערכיות
חיובית. ערכיות

 אם־כן, מתרוזש, הוזדש, המיתום על־ידי כבר נשלטת שלהם שתמונת־העולם באנשים
:הלשון מבחינת מעניין תהליר

 הקודמת, במערכת ל׳גסות״רווז׳ ה׳טבעי׳ המסומן שהיתה המנטאלית, התמונה (1)
 התהליך את לתאר יותר שמדויק ייתכן ׳ישירות׳. המלה של ׳טבעי׳ למסומן הופכת

 לא הלשון שברמת כיוון המילולי, המסמן אל מהתמונה ולצאת ההפון־, מהכיוון
 של אלא כשהיתה, נשארת שתיהן של המילונית ההגדרה המלים. משמעות משתנה

׳מישמוע׳. בארת קורא לו תהליך - נוספת משמעות עכשיו יש ׳ישירות׳
ההקשר. לפי נקבע והמסומן ריק מסמן להיות הופך ׳גסות״רוח׳ הצירוף (2)

המיתי המישמוע תהליך של סכמאטי תיאור .2
 ושל כשפה המיתום השתלטות תהלין־ של ביותר ופשטנית גסה סכמה לשרטט ניוזן־

הנוספים/ ה׳מישמועים׳ באמצעות לדברים מעניק שהוא המשמעויות של הנאטוראליזאציה
 שליט; מיתום )יש מסוימות וכו׳ תרבותיות כלכליות, פוליטיות, נסיבות קיימות (1)

 המיתום של תמונודעולמו כלומר, בלתי־נודעת; שהיא בכך נבחנת השליטה
כמשמעויות(. נתפשים ומישמועיו כטבעית הנתפשת היא השליט

הוזברתית״תרבותית. המערכת למרכז החודרת חדשה, אידאולוגיה נוצרת (2)
המציאות. מישמוע של למנגנון - למיתוס והופכת מנצחת החדשה האידאולוגיה (3)
 קולטות ממסומנים, מתרוקנות )משמעויות(, מסומנים משנות מלים הלשון: בתחום (4)

בלבד. מסומן להיות הופך מסומן( + סימן)מסמן שהיה מה - מישמועים
 התנהגות, דרכי אירועים, מוסדות, אובייקטים, הלא־לשונית: המציאות בתחום

מישמועים. קולטים משמעויות, משנים מסמנים, מחליפים

מיתולוגי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתום על - צ׳ארלי ושמו צבר
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 של ליצירתם מביא ולא־לשונית( )לשונית המציאות תחומי כשני השינויים צירוף (5)
 וטיפוסים תל־חי׳( ׳מיתוס )למשל, מיתיים סיפורים שלמים: מיתיים מבעים

 של הצבר קיים המקרים בשני הצבר׳(. )׳מיתוס ומוסדות אנשים של אידאליים
 כמיתום השלמים, המיתיים המבעים שלם. כמשוזו ונתפש המוצג ׳מישמועימ׳,

הנתונד. החברה על־ידי חיקוי של כמודלים מתקבלים תל־חי, ומיתום הצבר
 חשוב )לא אימות תלוית אינה ואמיתותם למיתוס, שהפכה האיז־אולוגיה בשליטת

 ככדי־פה, גבוהים, שזופים, בלונדיניים, הצברים רוב סטאטיסטית ממזינה אם
טרומפלדור(. אמר באמת מה חשוב שלא כשם וכד/ אנוש ביחסי מחוספסים

 שלילית: טרנספורמאציה לעבור יכולים הם המיתיים המבעים היווצרות לאוזר (6)
 - האידאלי הטיפום לא־מציאותית, לבדיה להפוך יכולה האמת־שמעל־למציאות

חד־משמעית. אינה הכרונולוגיה אך המיתוסים. שבירת תקופת זוהי לסטריאוטיפ.
 המקורי המיתי המתע בצד להתקיים יכול טרנספורמאציה שעבר המיתי המכע

5הזמן. במשך ליפו1להר או במאבק(, נמצאים שונים ומיתוסים אידאולוגיות )כאשר

המיתום־־פשפד! י־יצוג ל!אצ׳רלי: צ׳ארליי ג.

כלליות ומסקנות יסוד הנחות .1
כפי המיתית(, השפה גם להלן תיקרא )אשר המיתוס־כשפה של והתיאור ההגדרה מן

:הבאות המסקנות נובעות לעיל, שהובאו
 במספר המשתתפת לאובייקטים(, )שייכת אובייקטיבית עובדה היא המיתית השפה (1)

 שהם כפי המציאות של בהיצגים מרכזי מרכיב מהווה היא תקשורת. צופני של רב
בתודעתנו. נתפשים

 האידאולוגית המערכת היא שאין כפי מדומינת, מציאות - בדיה המיתית השפה איו (2)
חברתיים־כלכליים, יחסים המשקפת והדעות(, האמונות )קבוצת המופשטת

אותה. שחוללה
 של אחר( אפילו או ייצוג)ריאליסטי בכל המיתית השפה תיוצג במציאות, כמרכיב (3)

זו. מציאות
 )בהתאם מרבית נאמנות תון נתונה, מציאות של חיקוי באמצעות ייצוג (4)

 מבצע ריאליסטי(, ייצוג :)להלן המציאות למבני השליטות( הייצוג לקונוובציות
טבעי. ראשוני, לדיבור התנינית( הסמיוטית המיתי)המערכת חדיבור של רדוקציה

וסטריאוטיפים( )טיפוסים שלמים מיתיים מבעים מציג הריאליסטי הייצוג כלומר,

 אלא הוא אין וחברתיים. ספרותיים וסטריאוטיפים קלישאות היווצרות של בתהליך הדין הוא .5
 שלטונה בתקופת אפקטיביות מישמוע דרכי שהיו מבעים, של השלילית הטרנספורמאציה שלב

השתלטה. אחרת כשאידאולוגיה תקפותן את ואיבדו אחת, מארגנת־מציאות אידאולוגיה של
 בקלישאות גם ורב־השפעוז יעיל באופן בספרות והן במציאות ד,ן להשתמש ניתן בה הדרך

מענייננו. רחוק אך חשוב נושא הוא וסטריאוטיפים
 של מיתי מבע - סטריאוטיפים יצירת של האחרת האפשרית הדרך הוא נוסף מעביין נושא
כאן. לדון נוכל לא בכך גם אחרות. קבוצות כנגד המכוון אחת תרבותית קבוצה

בן־פורת זיווז
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גי ומוזזה מיתית מציאות כשמה, מיתוס על - צ׳ארלי ושמו צבר לו תו מי

 או ׳צבר׳, תציין טמבל כובע חבישת כמשמעויות. - ומישמועים כדמויי־מציאות,
 אך והאירוע, האובייקט ממוקמים בו המדויק ההיסטורי להקשר בהתאם ׳תייר׳
 תמיד כאילו זו, משמעות קיום שאפשר הוא ההקשר שרק כך, על להצביע מבלי
קבועה. משמעות בעל מאפיין הטמבל כובע יהיה

 את שחוללה האידאולוגיה שלטת עוד כל הנורמה, את יהווה כזה ריאליסטי יצוג (5)
 בספרות צברים הוצגו כך ואכן/ מארגנת. המיתית שהשפה המציאות תפישת

 והתנועות האביזרים )באמצעות הבימה ועל ומישמועיהן־( המלים )באמצעות
 את להזכיר די שבמציאות. הצברים את ייצגו הם וכך למלים(, בנוסף האופייניים,

שדות, הלך הוא גיבור אורי, מו של הלא־בדוי הגיבור אליק, את ג  את ידיו, ג
 - יזהר גיבורי של הגלריה כל את ואפילו מחו, יבואו והם הנגג גערבות גיבורי

 בץ איזון מציאת על הנאבק הדופן, יוצא הייחודי, היזהרי לגיבור רקע המשמשת
 )הטיפוס המודל תכונות לבין שלו( ההבעה כושר )רגישותו, המיוחדות תכונותיו
עליו. גם המקובל הצברי( האידאלי

 תהליך מתבצע בה ובלשון פוסט־מיתית מבט מנקודת המיתוסים׳, ׳ניפוץ בתקופת (6)
המיתיח. השפה ייצוג של הנורמה תשתנה המיתי, הדיבור של דה־נאטוראליזאציה

 הצגוז למשל, כך, המחוללת. האידאולוגיה למערכת שלה רדוקציה להופיע יכולה
 ופורש הפלמ״ח דור בן אביו עם השמונים בשנות צעיר מתווכח בה ריאליטטית,

עצמית, עבודה כחולה, )וזולצה מתוכנם שנתרוקנו הסמלים רשימת את לפניו
 את אלא המיתי המישמוע של הקיום אופן את תייצג לא - מולדת( ציונות, הגשמה,

זמנם. שעבר מיתיים מבעים של המשמעות וחוסר הבדיה
 דרך הוא גם מהווה למשל, הפועלים, באחרון הקרקם לא־ריאליסטי, היצג

: כבר שיצרה העולם תמונת של המיתי שאופיה אידאולוגיה, הצגת עם להתמודד
; בשפה מחקה שימוש באמצעות ריאליסטי באופן ליצגה אפשר אי ועל־כן נחשף,
מיתית.

 את אליו לקשור ניתן במקביל. מישורים במספר מתבטא הדה־מיתיזאציה תהליך (7)
 איננה שכבר מציאות של ריאליסטי מייצוג יחד גם והמחברים הקהל של הרתיעה
 המיתית, בשפה מרכזיים שהיו ומונחים, במושגים ומשימוש כמציאות, נתפשת

 לקשר גם ניתן לכאן וכד׳. ריקות מליצות כשקרים, נתפשים הם אופיים ומשנחשף
שהמחזאים, דברים - אלה כל הריאליסטי. הייצוג קונוונציות של ההשתנות את

 המערכת שתפקיד בעוד ׳פיהם על ופועלים להם מודעים והשחקנים הבמאים
לחלוטין. להם בלתי־מודע להיות עשוי הכוללת האידאולוגית־לשונית

ק&*ג׳רלי לי1ו0ב המיתית השפה ייצוג .2
 מופיע אינו המיתולוגי, הצבר הסופי, התוצר המיתי. המנגנון מוצג הורביץ דני של במחזהו

 צברי שם בעל גיבור במקום הקולט. של קונסטרוקציה כולו הוא אלא דמוי־מציאות, כהיצג
 מכנסיו בכיסי ידיו כפות קצרים, מכנסיים ולבוש סנדלים נעול הבימה על המופיע אופייני,

 המדבר אל למסע יציאתו על לחברו מספר והוא גבו על צבאי גב תרמיל בחוץ, והאגודלים
 לשני האחד קשורים בלתי חסרי־שם, דוברים של רב מטפר מופיע אלה כל במקום -

סלט ׳אבי מצהירים: והם מקומיוז(, או )כוללת פנימית התייחמות מסגרת באמצעות
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 של הו הו ׳אני אני׳; בכימיט ידייט לא אם אני ׳מה השיבר׳; ׳אני המישרים׳! ׳אני ירקות׳:
ט״ז(. ט״ו, י״ד, י״ג, תמונות קאצ׳דלי, עולה׳)צ׳אדלי חולצה

 מיתי מבע כאמור )שהוא, לטיפוס המיתית השפה של הרדוקציה חלה לא זו ייצוג בדרך
 לתכונות, המיתום עקב שהפכו מאפיינים אותם :להיפך כמציאותי(. הנתפש ושלם, מגובש
 קיומם ולא ה׳מישמוע׳ הוא לייצוג שזוכה מה מיתיים! כאוביקט״ט שהם: כמות מוצגים

 אלה. אובייקטים המציינות המלים של המילולית המשמעות נושאי כסימניס או כאובייקטים
 הפיגוראטיבי, למישור הליטראלי המישור מן המעבר באמצעות מסולקות הדנוטאציות

 והמופע הלשוני המבע ובעימות הלשון ברמת מתבצע המיתית השפה ייצוג כלומר,
וזדראמאטי.

 תוך עצמט אל הדוברים מתייחסים אחרים, רבים ובמקרים שלפנינו הדוגמאות כל3
 הוא כי המצהיר השחקן מטאפורות. או סינקדוכות באמצעות ראשון, דקדוקי בגוף שימוש
 וזמתאימה בתלבושת שלו אפשרית הופעח גם אך ;אותה ללבוש אמוד אינו סוזולה, חולצה
 הפיגוראטיבי אופיו את לשנות יכולה אינה כחולה( חולצה בכיסים, ידייס שיבר, )מכנסי

6כזו. לחופעה הנחיות בטקסט אין מקום מכל ההגד. של
 הוא הלשון. ברמת חדשות משמעויות יצירת של בתהליך קשור אינו המישמועים ייצוג

 השדר. פיענוח תהליך של אחר בארגון מטאפורית, זהות של במקרים בעיקר קשור
 פחות יפוענח כחולה, בחולצה המופיע גיבור - למשל הטיפוס, של ריאליסטי״איקוני ייצוג

:וזבאה הסכמה לפי יותר או

כחולה. חולצה לובש זה אדם (1)
וזעובדת. ישראל ארץ של הנוער לתנועת שייכים כווולות חולצות לובשי (2)
 העבודה תנועת איש צבר ומייצג הבימה על העבודה תנועת איש צבר הוא זה אדם (3)

במציאות.
 חולצה ׳אני כגון הצהרה, באמצעות המיתי למישמוע דמתייחם המטאפורי, הייצוג

כך: בערך יפוענח כחולה!/

וה י ת ז ר פו ־ ן ב

 בתיאטרון מאוד מקובלת בתחבולה שימוש עושה המחזה אין זה בעניין כי לציין, חשוב .6
 המיוחס מחזה להצגת המקובלות מהקונוונציות התלבושות בתחום מכוונת וזרעה של המודרני,
 בתליפות המלעו את האחרונות בשנים ראינו למשל, כך, מסוימת. היסטורית לתקופה

 ונשמר הקונוונציה את המחליף הסכם, מעיו ישנו כאלה בהצגות בגי׳נס. או ויקטוריאניות
 תנועותיו דבו־יו, בין מלא מיתאם יש בתלבושת, המתבטא האיקוני, לאלמנט פרט עקבי.• באופן

 יכול ולא אין קאצ׳רלי בצ׳אדלי הטקסט. פי על מייצג שהוא הדמות לכין וזגיבור של ומעשיו
 מתקיים במוזזה, נוספים שינויים גורר אינו זזמימטי שהפער כיוון יתר־על־כן, כזה. הסכם להיות

 הייצוג בין וזיא אי־ההתאמה .הפרעה. ללא (7 הערה )ראה הפנימי הריפרור שדה
 ידי על כן־, החיצוני. הריפרור שדה ובין הפנימי, הריפרור בשדה המתארגן )הרפרזנטאציה(,

 של אפקט נוצר המציאות, אשליית שבירת ידי ועל באשליה שהמדובר העובדה על הצבעה
 משמעוח המעניקים הרנסנס, של המיתוסים של בחשיפה מלווה הוא אין אך ניפור, של הזרה,

 רבים, מגורמים נובע הוא אך קאצ׳רלי, בצ׳ארלי קיים למדי חזק מנכר אפקט השונים. לקטעים
למדי. שולי גורם מהוות והתלבושות
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כחולח. חולצה שהוא מצהיר זה אדם (1)
סמלית. משמעות כחולה לחולצה (2)
 המחויבות ואת העובדים למעמד בהשתייכות הבחירה את מסמלת כחולה חולצה (3)

חלוצית. להגשמה
זו. בדוץ־ הבוחר הצבר את מייצגת כוזולה חולצה (4)
 דבר. מייצג הוא אין בלבד. אמצעי־תקשורת הוא הדובר (5)

צבר. מייצג הוא לכן החולצה עם מזדהה הדובר או:
 כי לקבוע ניתן הדובר, אל הקולט התייחסות של האפשרויות שתי בין להכריע מבלי

 החולצה של המיתי המישמוע קבלת על מבוסם הקונוונציונאלי האיקוני הייצוג פיענווו
 הזהות באמצעות הייצוג לכך, בניגוד טבעי. כנתון אותה הלובשים אופי ושל הכחולה

 בתלבושת מזוהה )גיבור וקונוונציונאלי איקוני ייצוג היעדר רקע ועל המטאפורית,
 סמלית)קרי, משמעות בהענקת להתמקד הקולט את מחייב מוגדרת(, ובסיטואציה מתאימה
 שתתגלה מבלי המיתום־כשפה, של ייצוג מתבצע כך הכחולה. לחולצה מיתי( מישמוע

אותו. המחוללת האידאולוגיה אל התנגדות

(U ת ייצוגים מטאסוריים זיוזויים גאמצעו
המישמועים. הצבר אל המישמוע מן אוטומאטי מעבר למניעת היטב מכוון הטקסט

 הכחולה, החולצה כמו גבוהה, מובהקות בדרגת הוא לו נזקק שהטקסט המאפיין כאשר
אולי מופיעה כך דרחקה. מנגנוני המחזאי מפעיל  החולצה אל ההתיחסות קאצ׳רלי בצ׳

:הכחולה

 פתוחה חולצה של הו הו אני
 עולה חולצה של הו הו אני
עולה עולה עולה רגל כף של

גי ומזזזה מיתית מציאות כשפה, מיתום על - צ׳ארלי ועזמו צבר לו תו מי

עולה אני העדיים כל על
ר( )תמונה

 והלבקה( )הוזורה הריקוד סוג וריקודה. כשירתה אלא כחולצה מזדהה אינו הדובר כלומר,
 אל הקולט את המפנים כצפנים, הם גם משמשים (,׳ישראליים ׳הו־הו׳ )שירי השירה וסוג
 כלל. במפורש נזכרת אינה הכחולה החולצה דרכם. המסומנים הקבוצה או הטיפוס זיהוי

 הטעיות: רצוף שלה המסמן אשר ספרותית, רמיזה של מימוש דרך אליה מגיע הקולט
 הלבוש צופן במסגרת כסימן פתוחה׳)המתפקד ׳חולצה לצירוף לא קיום אין המקור בשיר

 כמעט־מלא, ציטוט מופיע כאשר .,עולה ׳וזולצה המטאפורי לצירוף ולא במחזה( המשמשת
 הדובר: מין וגם המלים סדר גם משתנה הרמיזה, ומימוש המסמן זיהוי את להבטיח שנועד

העדיימ׳. כל על עולה והיא כחולה ׳חולצה לעומת עולה׳ אני העדיים כל ׳על
 מן שיבר. שיבר, השיבר. ׳אני :ההגד כנושא ב׳שיבר׳ הבחירה מתפקדת זהה באופן
 מקום משאיר אינו המפורט התיאור לכים׳)י״ח(. מעל הקפל עד למותניים מתחת החגורה
 על״ידי הקצרים המכנסיים של האופייני הלבישה אופן האובייקט: בזיהוי לטעות

התייחסות הנוער. תנועות וחניכי זלמף( ׳מכנסי - )במציאות המיתיים הפלמ״חניקים
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 המיוצגת, הדמות אל אוטומאטי למעבר הזמנה מהווה היתה השיבר׳ ׳מכנסי אל מפורשת
 זו תנועה מעכבת ה׳שיבר׳ אל ההתייחסות הכחולה. החולצה של הייצוגית לשקיפות בדומה

 מידה יחידת - הדנוטאציה גם מובלטת בדזמנית המישמוע. אל תשומת־הלב את וממקדת
 ביקורת מתאפשרת ובאמצעותה - היד כף של הפשוטות והזרת הבוהן בין כמרחק שגודלה

מאוד. מוקטגת המועצמת הדמות המיתי: הטיפום של עקיפה
 המיתית המציאות אל המייצג האובייקט מן אוטומאטי למעבר אפשרות אין כאשר

 בכל בכיסימ׳. הידיים ׳אגי המישרים/ ׳אני ירקות/ סלט ׳אני ישירות: הן ההתייחסויות
 המשמעות וסילוק המישמוע השתלטות של המלא התהליך התקיים לא הללו המקרים
 הדגשה נוצרת ישיר. מילולי באופן האובייקט את לציין ניתן לכן, )׳הראשונית׳(. הקודמת

 העובדה מתחזקת וכך שחוקה(, מטאפורה זו )אין חמבע של הפיגוראטיבי האופי של
 תהליך פרי ׳טבעיות׳, משמעויות כנושאי לראותם ואין מישמועים מייצגים אלה שהגדים

הנאטוראליזאציה.
 תוספת כאשר האפשר, ככל מפורטת הצגה מאפשרים זה מסוג אובייקטים כן, על יתר

 ולעבוי גיסא, מחד הריאליסטי( התיאור של חשוב )אספקט לקונקרטיות תורמת הפרטים
:י״ג תמונה למשל, כך, גיסא. מאידך התמונה של המשמעותי המטען

ירקות סלט אני
 בצד גרעיני, צנרת על - מלוח בגן. צמח קלוף מלפפון אני הארץ. לשד יצהר. אני

 שיניים כמו סדורים בצלצלים סמוכת ומפולחה, חצויה המלוו. מים אדמדמה עגבניה
אני. זך זית בשמן משומנים ופלפלים לבנות.
 דילול מלפפת. לפת וכלה. חתן של וזופה כמו ומרוסק פשוט! קח! גזר רסק
 זרעוני של הגזר, שדרת עמוד של דבקות: כזאת לימון. יחפות. רגליים התירס,

 וגם ומצדדיה אדמה, מגובה שבא אני חסה. גם עגבניה גרעיני של הפלפלים,
 יפריד לא סכין ממש. מכר הארץ. לחיק קרוב קרוב אני אופן בכל קולרבי, מתחתיה

בינינו.
 סלט ׳אני המורכב. המישמוע ליצירת הקולט את שולח זו בתמונה פרטים של רב מספר

 לאדמה. קרוב פשוט, בריא, הזאת, לארץ מיוחד טבעי, חי, צבר: אני - משמעו ירקות׳
 )׳מלפפון הנזכר הילדים שיר את נמנה אם די המישמוע. ביצירת מתפקדים רבים אלמנטים

 - גובה :המרחבי)הרצף השירשור באמצעות המרומז המחכואים משחק ואת בגף( צמח
 הסלט מרכיבי את צדדי׳(, ומכל מלפני ׳מאחורי, הצירוף את מזכיר תוזתית, - צדדים

 ה׳רגליים ואת פרה׳, ובזנב בשוטר ׳מעשה גוטמן נחום של המוכר סיפורו את המפעילים
 ס. של הארץ־ישראלית הילדות סיפורי אל הקורא את השולחים המלפפת׳ ו׳הלפת היחפות׳

 המיתום של הן שליליים, אחרים, צדדים במקביל מפעילים ואחרים האלמנטים אותם יזהר.
 - ישראל מלחמות גיבור - הצבר להיאכל! דינו הסלט הארץ״ישראלית. המציאות של והן

 ידי על הן מובלטת זו מסוימת משמעות תחתיה. עצמו ומוצא האדמוד ל׳חיק קרוב נמצא
 הוא אין הישראלי)והרי לסלט האופיניים הירקות לקאטאלוג הקולרבי של הכנסתו עצם
 הערכיות את המלה. של הבעייתי התחבירי המעמד ידי על והן הקבועים( ממרכיביו אחד

 האירוניים ההגדים גם מערערים ׳המוות־למען־הארץ׳ לקרבת במיתום הניתנת התיובית
 השימוש מעצם הנובעת ההנמכה וגם בינינו׳( יפריד לא ׳סכין בגך, צמח קלוף )׳מלפפון
בירקות.

רת זיוה ־פו בן
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 הקשרים ייצוג רמיזות, באמצעות נוספים טקסטים הפעלת לעיל: שנמנו התחבולות
 הארבעים, בשנות בערבה ההתיישבות למפעל הרמיזה כמו מאוד, עד )מדויקים היסטוריים

 תרבות צפני באמצעות ותרבותיים המלח׳( מים ה׳עגבניה באמצעות השחרור, מלוזמת לפני
 הם אלה המיתי. המנגנון של ייצוג מייחדות אינן - משוזקים( ילדים, שירי )מאכלים,
 הפיכתם - בהם השימוש אופן רבות. ספרותיות בצורות מציאות לייצוג מקובלים אמצעים
 הוא - עצמו לאובייקט דבר של בסופו מייחסו שהקולט ממבע חלק היותם בצד לדוברים
 לפעולה להפוך יכול אכילתו או סלט הכנת כיצד וממחיש, הממשמע המנגנון את שחושף
כעלבון. ולא כמחמאה להתקבל יכולה ׳מלפפוף בשם אדם וכינוי ערכית
 ׳טהורות׳. לשוניות מטאפורות של מקליטתן אלה הגדים של קליטתם גם שונה בכן־
 אפשריות קישור נקודות סמך ועל ההקשר על־סמן בדרך־כלל מתפענח המטאפורי הצירוף

 והמוליך( )הנושא מרכיביו של והקונוטאטיביים הדנוטאטיביים היסודות בין־
 לקולט. המוכר המיתי המישמוע על־םמך מתפרשות המיתיות המטאפורות הבלתי־קשורים.

 לידע הקולט נזקק לשוני, צירוף כל של הבסיסי לפיענוח הנדרש הלשוני לידע בנוסף
 הגצלים או המלפפון מהעגבניה, מהסלט, תכונות של העברה כל אין ספציפי. תרבותי

 הקולט היה שלי/ עסיסית ׳עגבניה לאהובתו: אומר גבר היה שלו בעוד המיתית, לפרסונה
 ספרותיים שבמבעים העובדה בזה. וכיוצא תיאבון מעוררת שהיא אדומות, שלחייה מניח
 מטאפורי שבצירוף הפוטנציאלים מרב את לממש כדי תרבותי לידע הקולט נוקק רבים

 מן מנותקת הלשון אין הרי כאן. שהועלתה להבחנה בסתירה עומדת אינה כלשוזו,
 )קרי, האידאולמי המישמוע מנגנון עליה הופעל שלא לשון אין כן ועל ההיסטוריה,

 לרמות אלא זו את זו סותרות לאפשרויות מתייחסת אינה שההבחנה לומר, ניתן המיתוס(.
 המימוש ברמת להיעצר אפשרות שום לקולט שאין בכך המחזה של ייחודו שונות. מימוש

 הגדים לפני חסר־אונים עומד הספציפי, התרבותי הידע לו שחסר ומי הלשוני,
 )כפי במוזזה מהצופים חלק של וההתמרמרות הכעס את להסביר ניתן בכך חסרי־משמעות.

בפתיוזה(. שתוארו

סמקדוכות אמצעות3 ייצוגים (2)
 רבי גם ולכן מורכבים, העיכוב מנגנוני שלם( המייצג סינקדוכי)חלק ייצוג של במקרה
הדובר: אומר י״ט בתמונה )מולטיפונקציונאליים(. תיפקוד

 חק של שאלה אינה זאח ההדק. על האצבע אני ההדק, על האצבע עם ולכשאומרים
 לא אני כי וסחיטה. לחיצות שתי יש האם ההדק, על לוחצים פעמים כמה הקליעה.

אמציגיח, אחרת, אצבע בושה. בלי ההדק. על ע3האצ אני - ההדק על אצבע
ש-----------בסחיטוז. קמוצה לא בהחלט שצריך. כמו יותר. וארוכה גדולה כאן י

 אצבע אני הפינוק. במלוא לי מגיע בביטחה. בשקט. רוצה. אני לנקומי ברצון חולי
 אצגע גהירת ממש רטט.3 כמו .0וז3 מו3 ארגיש ואגי ארוכה. ויוזידה. ודדה3
ז.ב.פ.( - שלי )ההדגשות ההדק. על וחיגגית ה3ר

 להציגה גם ניתן כיותר. שכיחה פיגורה היא נשק אוחז לאדם כסינקדוכה ההדק על אצבע
 הקולט ידי על יתקבל יריה בעמדת מדומה( או )ממשי רובה המחזיק אדם :בימה על בקלות

שאינו באופן התיאור את ומפתח ומרחיב הטקסט בא ההגד. של מדויק חזותי כשווה־ערך

מיתולוגי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתוס על - צ׳ארלי ושמו צבר
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 אחרת אצבע תנועת לממש הקולט את מחייב הפיתוח הפיגורה. של ריאליזציה מאפשר
 ה׳נא׳)דפקתי בהט, הראשונה משמעויות. מספר זו לתנועה ׳מזרחית׳. הקרויה זו לגמרי,
 המאפיינת הוולגאריות כאמצעות התמאטי הטיעון תחת חותרת או־תף(, ׳אדפוק או אותף
 השחרור, מלחמת לצידקת הבסים את המהווה השואה, קרבנות של הצודק הנקם אותה.
 ממנו. בחלש החזק של זילזולו את המסתיר דמאגוגי לתירוץ הזקורה האצבע בראי הופן

 :פורנוגראפית מינית)כמעט לתבנית מתקשרת זקוף, אבר־מין של האיקוני הייצוג השניה,
 בין הקטן המרחק זו בתמונה ג״מחש שבאמצעותה וחיננית׳(, ׳רכה ׳גוזירה׳, ׳רטט׳, ׳חום/
 של משמעותי שעניוי ברור ושוב, הרג. על הרצחנית ההתענגות ובין שבלית״ברירה הריגה
 מתפקד ואינו זה לטקסט ייחודי אינו מנוגדות ואידאיות תמאטיות תבניות ושילוב טקסט
 מנגנונים, של חשיפה פוטנציאל כזה לשילוב יהיה תמיד אך מיתי. מנגנון של כהיצג תמיד
 המיתי האופי הפוטנציאל. את מפעיל הקטע, מופיע בו בהקשר בתחבולה, השימוש ואופן

 הוא בטבע/ האיזון ׳חוק ועל צודקת נקמה על הדיבורים ושל הצודקת׳ ׳האצבע של
ההיצג. כמושא הקולט ידי על שנתפש

 הממשמעת, האידאולוגיה לקעקוע משמשת אינה הטיעון של המיתי באופי ההכרה
 כללית אמת לא - שהוא כפי המישמוע ייצוג בלעדי. באופן לא לפחות בארת. של לשיטתו

 החיוב משמשים בה יותר, מורכבת ראייה מאפשר - היסטוריים תנאים פרי אלא ואל־זמנית
 גז׳, ופתחו סגוי למקום הכניסו תינוקות )׳גם השואה אזכורי רקע על בצוותא, והשלילה

 שם(, הקת׳, אחר בת־עמי עומדת שחוטיה כל )׳ועל ופוגרומים חורבן של וההיסטוריה י״ט(
 )׳בין הל״ה של מותם להזכרת ובהמשך הקודמות, בתמונות מקביליהם את גם המפעילים

 אנחנו האם אוזות? נשמעים אנחנו האם מוטלות. גופותינו בגאיות סלעים ובים הרים
 היותו בתוקף דווקא רב, שכנוע כוח האידאולוגי לטיעון יש י״ח(. תמונה סוף נשמעים?/

 את הטיעון של ההיסטורית לתלות המודעות מתגברת בזמן בו ההיסטוריה. של תוצר
 זו מורכבת ראייה הרצח. של לפסיכולוגיה המשתמעת מההתייחסות הנובעת השלילה,

 מיתוס של האספקטים כל כלפי המחזה עמדת את מאפיינת והיא הנקם לוןמת מיוחדת אינה
בהמשך. כן־ על אך הצבר.

 8רי3ווףו אפיון על ש§ה3־־8המי־תו י־הית ות3השל ד.
7ריפרוו* גרות8מ וייצי־רת

 העיצוב תחום על רק לא השלכות כמובן, ׳יש הייצוג כמושא המיתוס־כשפה להעמדת
 בין הדבר הוא כך ההיצג. את המארגנות התבניות כל על גם אלא )הגדים( חישיר חלשוני

 בסיטואציות הקהל לפני העומדים )גיבורים קונקרטיות דראמאטיות תבניות אלו אם
האינפורמאציה על־סמך הקולט שבונה מנטאליות, קונסטרוקציות אלו אם ובין מומחזות(

 הסמאנטיקה מתיאוריית לקווזים וחיצוני׳ פנימי ריפרור ו׳שדה ריפרור׳ ׳מסגרת המונחים .7
 מכוון זאת, לעומת הקשר/ ׳מסגרת המונח הרושובסקי. בנימין פרום׳ שפיתח האינטגראטיבית,

סמוכים. קטעים ידי על הנוצר ההקשר - ׳קונטקסט׳ במושג המקובל לשימוש
להתייחס. סימנים יכולים אליו סמאנטי רצף כל היא ריפרור מסגרת הרושובסקי, פרופ׳ לפי
 של היפותטי רצף הוא הריפרור שדה ובמרחב. בזמן מוגדרת ריפרור מסגרת היא סצינה

את המקשר הרצף :ספרותי טקסט המייחדת התכונה הוא פנימי ריפרור שדה ריפרור. מסגרות

בן״מורת זיוה
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 דראמאטיות כתבניות משימוש המחזאי נמנע כאמור, ריפרור(. מסגרת לו)למשל, הניתנת
 הקשר מסגרות ליצירת חומרים הקולט לרשות מעמיד שאינו וכמעט קונוונציונאליות,

 הצם־ של המיתי האופי את להציג האפשרות חוסר ידי על מנומקת זו הימנעות פנימיות.
 עלילות של ריאליסטי חיקוי ובאמצעות הטיפוס של איקוני היצג באמצעות המיתולוגי

 אין אך למשל(, המיתי)פארודיזאציה, האופי לחשי&ת דרכים כמובן, יש, שלו. הגבורה
 המיתי המבע הצגת על המבוססת - כזו שחשיפה גם מה ;המיתוס־כשפה להצגת זהה הדבר
 בעוד חד־משמעית. ביקורתית התייוזסות מחייבת - שהולידוהו התחבולות ועירטול השלט

 המיתום של האיז״אולוגי הגרעין שימור לעיל, כאמור מאפשרת, המיתום־כשפה שהצגת
עליו. הערעור בצד

 המחזה על המיתוס״כשפה. שבהצגת הקושי את מעצימה דראמאטי בז׳אנר הבחירה
 תפישת' מהקולט הדראמאטי)למנוע ההיצג אופי על לשמור כדי מגוונות תחבולות לנקוט

 )לנוע נתונה במציאות המיתום של האובייקטיבי אופיו את ולהמחיש כקריין( השחקן
 מהצגת ולהימנע גיסא, מחד זמנה(, שעבר מעוותת ראייה או כבדיה תפישתו מהקולט

גיסא. מאידך טבעית, מציאות של ראשוניות כמשמעויות המיתיים המישמועים
 הדוברים בסוגי הרב הגיוון היא זו בעיה עם הורביץ דני מתמודד בה המרכזית הדרך

 הדמויות בן רב־שיח מתקיים )בהן מקובלות דראמאטיות סצינות מכיל המחזה והתמונות.
 את למקם ניתן )שלעיתים דראמאטיים מונולוגים מלא(, לשיחזור ניתנת ההקשר ומסגרת
 או אובייקטים של ומונולוגים לזהותו(, רק ניתן ולעתים אפשרית בסיטואציה בהם הדובר

 של איקוני )מייצג ׳גיבור׳ בדובר לראות אפשרות כל אין האחרונים כאלוז הפשטות.
 השדר להעברת ככלי כקריין, ובראשונה בראש הדובר נתפש כן ועל במציאות(, הדמות

 הצגת של הלשוני באספקט בדיון אלה מונו?|וגים תוארו לכן ממנו. כחלק ולא
להלן. יתוארו למיניהן הדראמאטיות הסצינות של ותפקידן אופיין מעמדן, המיתום־כשפה.

דראמאטי במונולוג מאופיין דובר .1
 אחד דובר בפי מבע ובפרוזה: בשירה מוגדר שהוא כפי דראמאטי, במונולוג נפתח המחזה

הסיטואציה. ואת הנמען את הדובר, את לאפיין ניתן שעל־פיו

מיתולוגי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתוס על - צ׳ארלי ושמו צבר

א׳ חמונה
 דברי אל להתייחם יכולים אתם היסטייה. בלי בשקט, עובדות כמה לציין רוצה אני
נכון. לא או נכון זה אם לומר פשוט אמריקאי. שאלון אל כמו

 נכון זה נורא. זה השניה. העולם במלחמת אדם בני מיליוני שהרגו נכון זה
 נזרק לא ילד אף אבל האחרים. השבויים מכל יותר סבלו הרוסיים שהשבויים

חתוך. היה שלו שהפיפי בגלל רק גזים למקלחת

 של הבדוי העולם - וכיו״ב מקומות )גיבורים, לטקסט מחוץ קיום להן שאין הריפרור מסגרות
 לטקסט, מחוץ קיום להן שיש מסגרות המקשר הרצף הוא וזיצוני ריפרור שדה היצירה(.

במציאות.
 שהשימוש ברור .Hrushovski, 1979, 376-363 אצל למצוא ניתן ודוגמאות מדויק ניסוח
בלבד. דעתי על הוא זה במאמר במונחים
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בו״פורת זיוה

נכון? לא או נכון
 הכל אצלנו. לבדוק אפשר אבל עולם. אומות חסידי כמה יש דנמרק, או־קיי.

 לבין המתים לזכר שנטעו היערות בין להשוות אפשר היערות. פי על והולך רשום
 שום עובדות. על מדבר אני העולם. אומות חסידי כמה לכבוד שנטעו העצים
 להוציאמן יעז לא אוזד אף פאראנואיד. שאני עלי יאמר לא הנפש לבריאות דוקטור
 פיפי יותר. טוב נעשה פתאום שהעולם או בודדים. שאנחנו העובדה את שלי הראש
נוספות. בהוכחות צורך שום אין עובדה. היא זאת חתוך

 שהוא הדקדוקי המין פי על לקביעה ניתן הדובר של מינו מובהק. דראמאטי מונולוג זהו
 הוא בו הסמנון פי על לשער ניתן ומוצאו גילו את עובדות׳(, על ר3מד ם־)׳אני משתמש

 באמצעות אפשרי בזמן המיקום גם עובדח׳(; היא זאת חתוך )׳פיפי השואה על מדבר
 )׳שאלון החמישים שנות לפני בישראל קיימים היו שלא לאובייקטים ההתייחסויות

 עולמ׳( אומות חסידי כמה לכבוד שנטעו העצים - המתים לזכר שנטעו ׳היערות אמריקאי׳;
 הראשונות השנים אחרי המדינה אזרחי את המאפיינות )׳או־קיי׳(, הסיגנוניות ולמאניירות

 של לקיומו השני התנאי את גם זו תמונה מקיימת הדובר, של לאפיון בנוסף לקיומה.
 כך בתגובותיו. התחשבות תון־ מתפתח והמבע נמען, אל פונה הדובר דראמאטי. מונולוג
 ההפסקה לאחר הנאמרים הדברים פי על הנמען תגובת את לשחזר הקולט יכול למשל,
 זה שנמען משמעו דנמרק...׳ ׳או״קיי. הביטוי נכווי׳. לא או ׳נכון לשאלה: כתשובה שבאה
 סיטואציה, לדמיין לקורא מאפשרות האלה המשוחזרות העובדות כל אבל...׳. ב׳נכון, הגיב

 בדיון וחניכיו מדריך או ותלמידיו מורה ופיקודיו, קצין להתקיים: כזאת שיחה עשויה בה
 חלקי, באופן לפחות מאשרת, כזו פתיחה הארץ. בני לגבי ומשמעותה לקחיה השואה, על
אותן. ומחזקת דראמה, שלפניו היודע הקולט, של ציפיותיו את

 במסגרת הנאמר את ולארגן להמשיך מאפשרות ו״ג׳( )ב׳ הבאות התמונות שתי
 יוצרת הדובר ובאפיון המבע בעיצוב היחסית העקביות דווקא אך זו, מעין התייחסות

 גם־ביטוי כנראה, ׳צבר׳ גבר, נשאר הדובר ול׳גיבורים׳. דסיטואציוז׳ ביחם אי־בהירות
 להיות ובצורך הנשקפת בסכנה מאמין ג׳(, ללבבות; יהודים שהצמידו העפר על )׳משתיף

 הדיאלוגי האלמנט ומיטשטש הולך במקביל, אך קדושים. מות למות לא כדי למלתמה מוכן
 אתם אם התמונהי את רואים שני)׳אתם השימוש'בגוף אף על הדראמאטי. המונולוגי של

 עם יותר מזוהה והוא משתמע מומחז נמען של הנוכחות נעלמת ב׳( להירדם...׳; הולכים
 הסמוי השותף נשאל הראשונה בתמונה אם השאלה. תפקיד משתנה בולט באופן הקולט.

 של הרטורי אופיה בולט תשובתו, את לשחזר היה ניתן המונולוג ומהמשך לדעתו, לדיאלוג
 הולכים ככה עפרי אחרי הולכים )׳ככה הסיגנונית החזרה השלישית. בתמונה השאלה

לתשובה. השאלה בין כלשהי תגובה לשלב מאפשרת אינה ג׳( לעבודה...׳;
 אפשרות בהחלשת הטקסט רצף של הבלתי־מנומק הקיטוע אל מצטרפת הנמען היעלמות

 עוקב הדראמאטי שהביצוע במידה דראמאטית. ספר סיטואציית איזושהי של שיחזורה
 שונה הדובר יהיה ה׳חאך(, בתיאטרון שהיה )כפי הטקסט מן המשתמעות ההנחיות אחרי
 בלתי־נמנעת, היא למעשה הבמאי! של חופשית החלטה פיי אינה זו החלפה תמונה. בכל
 כמקבילות נתפשות שהן במידה התמונות, לחילופי היחידה ההנמקה את מהווה שהיא כיוון

שבא קולט כל אותן יתפוש אמנם, וכך, קונוונציונאלי. במחזר לסצינות ובתפקידן באופיין
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 העיקרי הבסים את מערער הדוברים וזילוף ההצגה. בראשית לפחות למחוה, כצופה
בעקביות. המפותחת אחת פנימית התיחסות מסגרת לשיחזור

 מנושל דראמאטי מונולוג של התכונות אותן כל מתקיימות )ד׳( הבאה בתמונד
 מספר מוצג רבותי, ב׳בבקשה התמונה פתיחת הסיטואציוני. והשיחוור האפיון מפוטנציאל

 דובר מובהק באופן מעמידה ששים׳ על וחמש שבעים במוזיאון גודלה תמונה. ;28
 לדובר כבר ליחסה היה שניתן הדרכה, של פונקציה אותה ממלא הדובר כאשר ונמענים,
 והיחם מקצועי, מדריך של זה הוא הסיגנון עקרוניים. שינויים חלים שכאן, אלא הראשון.

 כאופייני הקולט ידי על והוכר הקודמות בתמונות שהתגלה מזה לחלוטין שונה השואה אל
 גוזזים בה מאוד, מוכרת תמונה שהוא המוצג, של קצר תיאור לאחר המיתולוגי. לצבר
 שאלה הוקוי׳ לכם אומר ׳מה הדובר: שואל היהודי, של זקנו את צוהלים אס־אס קציני

 פי על הן - בפועל הדובר אן עצמו. הזיזן מפי אלא המדריך, מפי לא נענית זו רטורית
 מספר זה משולב׳ ל׳מבע משתנה. אינו - בביצוע והן הכתוב בטקסט הגראפיים הסימנים

 האפשרות את התצפית נקודות מיזוג מבטל הסיטואציונית התבנית במישור תפקידים.
 המדבר, הזקןן הלא־ריאליסטי, האלמנט ריאליסטי. כחיקוי התמונה של פשטנית לתפישה
פנימית. התייחסות מסגרת בשיחזור שלילי כגורם הוא גם מתפקד

 של השואה, של אחרת ראייה של האפשרות על המיזוג מצביע התמאטי, במישור
 המיתולוגי לצבר הקשורות המיתיות הסמות הצגת את הופכת זו אפשרות רגשית. הזדהות
 לא בלעדי, כמאפיין לטבח כצאן מההולכיס והסתייגות בוז עוד לא יותר. למורכבת ולשואה

 חורת קיימת בה תודעה מורכבת, זהות אלא בלבד, חזקים להיות המחייב בגורל הכרה עוד
 האופי שנחשף לאחר שגם למחזה, כל־כך מרכזית זו מורכבת ראייה כהתנסות. וזשואה
 לאחר וגם כ׳(, הצדקתן)תמונה היא שהשואה התנהגות נורמות של מישמועים, של המיתי
 כמו ארוך לטווח תוכניות לך יש אם )׳השאלה השואה של מיסחורה בוטה באופן שהוצג
 מאס ולמכור. מפתחות מחזיק מהצילום לעשות למעלה, הידיים עם הילד את לצלם

 של השליליים מהמאפיינים חלק ומצדיק המסביר כמניע השואה נתפשת ל״ו(, פרודקשף;
המיתולוגי. הצבר

 ומעברים סיגנון שינויי נמענים, חילופי מנומקים, לא דוברים חילופי באמצעות וכן־,
 מנוטרל לתמונה, מתמונה עלילתית( לא אך תמאטית להנמקה שרירותיים)הניתנים הנראים

 במהלך מודרך הקולט הדראמאטי. המונולוג של הקונוונציונאלי הדראמאטי הפוטנציאל
 זאת, עס בהן. מורגל שהוא הז׳אנריות הציפיות של לאי־הפעלה הראשונות התמונות ארבע

 או קולות )מחזה מוטעה ז׳אנרי זיהוי למנוע כדי דראמאטי מספיק אופי אלו לתמונות יש
 כזו פתיחה דראמאטי. לייצוג ציפיות של מוחלט ביטול או לעיל(, כאמור למשל, מסכת,

 והפן ההיצג של הדראמאטי הפן בין המתח את ההצגה בהמשך לנצל מאפשרת
בסעיפים שהוגדר )כפי ההצגה נושא של המיוחד טכעו להמחשת שלו, האנטי־דראמאטי

 החיצוני, הריפרור שדה אל הקולט להכוונת הזה המתח מנוצל במקביל ((.2.)2ו־ג. (1.)2ג.
 כל בה. השליט והמיתום האחרונים הדורות של ההיסטוריה מתוך עלילתי דגם שיממש כך

זה. מתח ביצירת הם גם משתתפים והסצינות הדוברים סוגי שאר

סיטראציה חסרי מזרהים .דוברים2
חומר הדראמאטי המונולוג סיפק )א׳־ד׳( המחזה את הפותחת התמונות שבקבוצת בעוד

גי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתוס על ־ צ׳ארלי ושמו צבר לו תו מי
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 קבוצות שתי עוד במחוה קיימות הדברים, נאמרים בה דראמאטית סיטואציה של לשיחוורה
 הדובר נשמר הראשון כשלב האנטי־דראמאטי. הפן ומתחזק הולך בהן מונולוגים, של

 על־פיהם הימודות נעלמים אך ׳גיבור/ נ:מונח אליו להתייחם אפילו אפשר ולכן המאופיין,
 בסיטואציה הדברים את ולמקס הקולט(, מן )נפרד בדיוני נמען לשוזזר ניתן

מוצהר. כצבר וזדובר מופיע בהן התמונות הן כאלה דמויית־מציאות.

ו׳ תמונה
:משם אבי מכאן אני
 בינקותו חדרו אל הבקיעה שלו הראשונה האור קרן כפולים. קירות בתוך נולד אבי
 שיש זכר בוודאי הוא ביתו את בנה כשסבי זהב. בהם החביאו כפולים. קירות דרך

אני, פורענות. של לשעות ותכשיטים זהב להחביא כדי מרתף, דרוש לכן פורעים,
 מחיצה בלי הפתוח. מן אלי פרצה שלי הראשונה האור כשקרן בעריסה, שכבתי

שריר, על אלי, הישר חופשית, בנפילה כמו הכחולים, הגבהים מן אפילו. ווילו־ן
 והחלון בטון הקירות הקיץ, בראשית פרח השסק סוס״חרש, בחוץ שמש, קרן

שלי. הראשונה האור קרן את חיקי אל קיבלת אני פתוח.
 הגרמנים חיפשו מה אחרת והב. שיני היו שלדודי בטוח אני דודים. לי היו

 כלומר אידיש, כלומר, האידית. השפה מקורות את שלא בוודאי בפיותיהם.
כגפייט. ארבע ציציות, כלומר תבלינים,

 ריפרור שדה ליצירת רבים חומרי□ מטפק זה מעין שמונולוג דומה גיבור, מימוש מבחינת
 דורות שלושה מקיפה המשפחתית ההיסטודיה מפותח; נאראטולוגי יסוד במבע יש פנימי.

 הקורא להכוונת מנוצל כוחם שעיקר כך, מובאים אלה חומרים אן דודים. אפילו וכוללת
 בעל הבית של דמוי־המציאות התיאור היהודית. ההיסטוריה - החיצוני הריפרור לשדה

 את לממש הקולט מנסה אם הריאלי, מצביונו חלק מאבד האב נולד בו הכפולים הקירות
 הזהב אל ההתייחסות הכפולים. הקירות דרן דרכוז את לה המבקיעה השמש קרן תמונת

 מתנות׳(; ג׳)׳שלוש לתמונה זו תמונה מקשרת פורענות של לשעות הקירות בין המוטמן
 מהתחום המסופר את מוציאה - העיקרי תפקידה אולי, שהוא, - זה קישור ידי ועל

 אל זו יציאה ישראל. תולדות של הכללי לתחום ולקרוביו, לגיבור הייחודי הפרטיקולארי,
 סוס־חרש, בחוץ שמש, ׳קרן בצירוף לראות האפשרות ידי על מתחזקת הכללית המסגרת

 פרחה השטה זרחה, ההריגה׳)השמש ׳בעיר ביאליק של הידוע שירו אל רמיזה פרח׳ השסק
 הקטע, של האסוציאטיבי הפיתוח גם בקישינוב. הפוגרום אל ודרכו (׳שחט והשוחט

 פועל כנפיים(, ארבע - ציציות - תבלינים - אידית לשון - זהב )שני לדודים המתייחס
 הניגוד אל כמתיירוסים דבר, של בסופו הקולט, ידי על נתפשים הדברים כל דומה. באופן

זה. ניגוד המדגימה בדויה, משפחה אל ולא בן־הגולה-בן־הארץ( )או: גולה-ארץ
 קליטה הקובע הוא הקשר מסגרת לבניית הדרושים החומרים הבאת אופן רק שלא ברח־,

 ניתן אשר מפוזרים, או רציפים נוספים, אלמנטים של חסרונם הוא העיקרי הגורם זו. מעין
 כאלה, אלמנטים במחזה מופיעים כאשר אחרות. או אלו ספציפיות לדמויות ליחסם יהיה

תחבולות־נגד. מספר המחבר מפעיל
בטון בבית שנולד מי הגיבור. אותו לדבר כאילו, ממשיר, העימות אחר הבאות בתמונות

רת זיווז פו ־ ן ב
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 מגרש על כדורגל ושיחק בקוץ נדקר יחף, הלך כיצד שיזכור לו מתאים פתווז, שחלונו
 וההתאט הכרונולוגית הרציפות י״א(. )תמונה בשבועות ביכורים מביאים שבו הוומרה
 ואיתה וזתחלפה שהתמונה מכיוון גיבור, של דמות לממש כדי מספיקים אינם בזהות

 כל זיהוי - דראמאטיים שדרים בקליטת מאוד חזקה קונוונציה המחזאי מפעיל כאן הדובר.
 מביאה לקטעים המכע חלוקת אחרת. בדויה גיבור( )או דמות עם התימה על המופיע שחקן

 שונים. דוברים בפי הנמסרים המבעים פי על הדמויות, של נפרדת לתפישה הקולט את
 בצד אינדיבידואלית, זהות לו ולתת כלשהי בסיטואציה כזה דובר כל למקם היכולת חוסר
 השונים הדוברים של וזאינטגראציה ביצוע מחייבים ברצף, הקיטוע את לנמק היכולת חוטר

 הריפרור ובשדה התמאטי רמישור נמצאת זו רמה אחרת. ברמה שבפיותיהם וההגדים
המיתולוגי. הצבר - המיתית הפרסונה של כאספקטים נתפשים כולם הדומרים החיצוני.

 - הסופי התוצר ולא השלם, המיתי המכע של הבניץ חומרי הקהל לפני מוצגים כך
 גם חושפים עצמם המבע פרטי קומית. או שלילית בחשיפה ילווה שהדבר מבלי הטיפוס,

 והביטחון העוצמה )המיתולוגי(. לצבר המיוחסות התכונות של המיתי האופי את הם
 חופשית/ שב׳נפילה האיום עקב ביותר( קל )ולו שאלה בסימן מועמדים לדמות הנילוויס

 הכרוך הכאב י׳(, )תמונה הפוגרום לקרבנות הנרמזת וההקבלה כטון׳ ב׳קירות הצורך
 הלוחכות ה׳לשונות שגורמות וההרם י״א(, )תמונה האדומה׳ הדם רטיפת הקוץ בדקירת

 פועלים דומה באופן י״ב(. )תמונה דועיהן לחליל עצמו משייך הדובר אשר העזימ׳, של
 ולשיבר )י״ד( למיישרים )י״ג(, הירקות לסלט המיוחסים אלה הבאות, בתמונות ההגדים

((.1.)2ג. .,1ג. )סעיף לעיל נדונו ואשר ׳ט״ו(
 של בדה״דראמאטיזציה ביותר המתקדם השלב הוא הדובר של המטאפורי הזיהוי
 קהל בפני העומד שחקן שיש העובדה בין המתח לשיאו מגיע גם כאן הדראמאטי. המונולוג

 כחלק להנמקה ניתן שאינו המטאפורי ההגד לבין דמות, להציג( אמור )לפוזות, ומציג
 וזזרה אפילו מאפשרת הדמות של המטאפורית הוהות דמוית־מציאות. בסיטואציה משיוזה

 נמען לבניית בדו־ך־כלל המכוונים הדראמאטי, במונולוג מאפיינים אותם של מהוססת
 ובשאלות י״ג( קח!׳; גזר, שני)׳רסק בגוף השימוש שוב מופיע אלה בתמונות בדיוני.

 / מאין? המכנס, בתוך קדימה שעטה של שיכונים חד״משמעי)׳ממש אינו הרטורי שאופיין
 להביא אלה תבנית פרורי של בכוחם שאין ברור ט״ו(. -׳; - סרטים. אולי הדחף מן

ההיצג. של הדראמאטי לפן מעט לוזוסיף כדי בהם יש אך סיטואציה, או נמען לשיחזור
 את ולפתח להמשיך האפשרות של בדיכויה גורם עוד מהווים המטאפוריים הדוברים

 בנושא חינוכית שיחה אותה הראשונות. בתמונות שנשתמעה הפנימית ההקשר מסגרת
 אחד וכל והצבר; הגולה בנושא לשיחה להפוך תיאורטי, באופן יכולה, השואוז

 עצמו את רואה הוא בו )באופן זהותו על ולהצהיר לקום לכאורה, יכול, מהמשתתפים
 של תפקיד למלא שתוכל כך זו, מעין שיוזה של שיחזורה מטאפוריות. הצהרות גם כצבר(
 מרמת ומעברים שינויים הרבה כך בכל כרוך הטקסט, של ולהבנה לאינטרפרטאציה בסיס
 ייצוג בהיצג לראות הנסיון על לוותר יעדיף שהקולט למציאות, ומהלשון לשון לרמת לשון

 זו, נעמה נגד פעל שהמחזאי גם מוז דמוית־מציאות. בתבנית אותו ולארגן דמויות של
 עם מתיישבות שאינן דראמאטיות סצינות של קבוצה הנידונות הקבוצות שתי בין בהכניסו

זו. תבנית

י ומחזה מיתית מציאות כשהה, מיתוס על - צ׳ארלי ושמו צמר ג לו תו מי
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לשיחזור ניתנת בסיטואציה מזוהים דוברים דראמאטיות: סצינות .3
 התחבולות לבין המופעלות הדראמאטיות הקונוונציות בין המתוו ביצירת מרכזי תפקיד

 שאופיין תמונות לאותן דווקא שמור הקולט, של הז׳אנריות הציפיות את המתסכלות
 היא לשיחזור הניתנת הסיטואציה שבהן התמונות כלומר, יותר. מובהק הדראמאטי
 המתפקד )אפית(, הספר סיטואציית לשיחזור בניגוד ל׳גיבורים/ ומתייחסת ׳עלילתית׳

עיקריים. סוגים ארבעה זו תמונות בקבוצת דראמאטי. במונולוג לגיבור הדובר בהפיכת

הוגמונה מתוך משתמעת סיטואציה (1)
 את למקם גיתן בהן אשר תמונות, קיימות לעיל, שתוארו הדראמאטיים למונולוגים בניגוד
 לשדה המתייחסת סיטואציה, של כמסגרת אלא השיעור או השיוזה במסגרה לא הדובו־

 לבנה, מתה אם שרה אותו ערש, שיר הוא הטקסט למשל, ר, בתמונה השואה. של הריפרור
 אינו הטקסט, של - מכך כתוצאה פארודי, אפילו מסוימת ובמידה - המקאברי אופיו כנראה.

 מכוון הטקסט רצף הסיטואציוני. הבסים ואת הדמות את לשחזר האפשרות את מגטל
 ישירה התייחסות כל אין עצמן במלים כי אף השואה, בתקופת יהודיה כאם האם את לתפוש

 מדגישה יותר, פרטיקולארי לזיהוי כאילו המכוונת עצמה, זו עובדה אך ולמקוט. לתקופה
 המקדימה בתמונה וילד אם של נוכחותם אף על החיצוני. הריפרור שדה על ההסתמכות את

 אם של לדמותה נוספים אלמנטים הגובלות בתמונות אין עוקבת, בתמונה ילד ושל
 התמונות דמות. של מכיוגראפיה קטע סצינה בכל לראות אפשרות אין ילדה. או ספציפית

 שהיפנו מפני רק הערש, שיר של באינטרפרטאציה מסייע כגורם תפקידן את למלא יכולות
 מסגרת של הפיתוח אפשרות על המוחל הצימצום ההיסטורי, ההקשר אל הקולט את

 של הריאליסטי הממד בהפקעת בשיר, המפורשים ההגז־יס אל מצטרף הפנימית הריפרור
לשיר יכולה שמתה אם רק התמונה.

רת זיווז ־פו בן

 שלי, ילדי שלי, ילדי
 אגני. על ראשך הנוז
 כינור כמו אגני

- - בור. יש בבמנו
ו׳( )תמונה

 כל צירוף מביא רוחות, של הופעתן להנמקת קונוונציות כל הפעיל לא שהמחזה כיוון
 האפשרות ובין ערש שיר השרה אם בדוברת לראות הנטייה בין רב למתח האלה הגורמים

בשואה. הקשור והוזווייתי האינפורמאטיבי המטען אל הקולט את המפנה דובר, בה לראות

ל?וקסש מחוץ נחונה זי?וואציה3 (2)
 ולמקמו המציאות מן הלקוחה כדמות לזהותו שניתן כך במונולוג, מאופיין והדובר יש

ז׳: תמונה למשל, ומז־ויקת. ספציפית היסטורית בסיטואציה כאינדיווידום

 אני קסקט. כובע לי יש ועגולות. שחורות עיניים לי יש אפור. מעיל לי יש :ילד
בתמונה. ידיים שמרים הילד אני ידיים. מרים
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 ומרים קסקט כובע חובש הדובר אם החיקוי)בין של האיקוני באוסיו ספק כל שאץ כשם
 ההיצג כיצד לראות, גם קשה לא לאו(, אם ובין ה׳חאן׳ בהצגת שהיה כפי ידיו,

 התמונה, על המפורשת ההסתמכות פנימי. ריפרור שדה מימוש מעודד אינו דמוי־המציאות
 מסגרת של משקלה את מעצימה השואה, של המובהקים הסמלים אחד להיות שהפכה

 הסמאנטי למטען ומודע המקור את וזמזהה קולט, ההגד. של במישמוע החיצונית הריפרור
 של השחר ולחוסר לאכזריות הסמל וגם ידוע, בתאריך ורשה בגטו מסוים )ילד שלו

 משלימים אלמנטים לחפש נדחף אינו וזםר־האונים(, היהודי ה׳אויב׳ על הנאצית ההתקפה
 בתמונות הנזכרים הילדים נכשל. היה זאת עושה היה לו יתר־על״כן, במחזה. לדמות

 א׳(, )תמונה חתוף היה שלו שהפיפי בגלל רק גזים למקלחת ש׳נזרק הילד בנ?חזה: קודמות
 המתה אמו של השלדי בחיקה מחסה למצוא הנקרא והילד ה׳( לאמו)תמונה האובד הילד

 כשלבים לארגנם האפשרות אף על גיבור, של לתבנית מצטרפים אינם ר( )תמונה
 המומת הילד ההצגה. אופן תוצאת דבר, של בעיקרו היא, אי־ההצטרפות ביוגראפיים.

 של האירוני הטיעון במסגרת ...׳(,נזרק לא ילד שלילי)׳אף במשפט מופיע יהדותו בגלל
 בשפה בתמונה מופיע האובד הילד פרטי. מקרה על־כן, הוא, אין המחזה. את הפותח הדובר

 האם כאשר 8בחשבון. נלקחת הקולטים מרבית על־ידי השפה אי־ידיעת כאשר הגרמנית,
 הקטן האנם ובין האבוד הילד בין קישור נוצר ׳האנסי/ בשמו, קוראת אותו המבקשת

 הילד ובין בינו לקישור מפריע כזה קישור האם. ששרה הגרמני העם בשיר ביתו את העוזב
בפולין. היהודי

 ואלה פנימי ריפרור שדה למימוש הפוטגציאל להחלשת האמצעים יחד חוברים כך
 תבנית מממש אינו הקולט החיצוני. הריפרור שדה על מרבית להסתמכות המכוונים
 ככל ומדוכא מזערי כזה, למימוש הקיים ?פוטנציאל אך עלילה. של או גיבור של מארגנת
 זה מתח האנטי־דראמאטי. לזה הדראמאטי הפן בין המתח את לקיים כדי מספיק שיהיה,
 הצגת של למציאות, התייחסות של ריאליזם, של החזקה התחושה ביצירת כאמור, מתפקד,

ההיצג. של הבלתי־ריאליסטי אופיו אף על המציאות,

לתי־אפשריות3 סישוציות (3)
 שמחייב באופן תמונות קישור הוא הבלתי־ריאליסטי האופי או! להבליט הדרכים אחת

 בשתי הורביץ דני נוקט זו דרך פיגוראטיבית. לתפישה שלהן ליטראלית מתפישה מעבר
המחזה. בפתיחת והגולה השואה של המורכבת הוזמה הצגת את המסיימות התמונות,

אפור, מעיל עם ילד תעשה מה
קסקט, כובע עם ילד תעשה מה

יורים? מפלצות מול ידיים מרים כשאתה
התמונה, מן צא
!התמונה מן צא

שלוף! ברח, תרגיל, עשה
ואיים התמונה מן התגלגל

 נעזר והוא הגרמנית, בשפה שולט אינו הורביץ דני גם נכונה, שבידי האינפורמאציה אם .8
,נרמגית. יודע שאינו יעד לקהל התאמתה תוך התמונה, בכתיבת באחרים
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1.ץ־מורו1 זיוו;

 יותר אותך ימצאו שלא כולט, על
 אמור מעיל בתוך תמונה. בתוך
מצחיה. כובע ראשך על ידייט מרים

התמונה. מן צא
ח׳( )תמונה

 מחוסר־האונים חהסתייגות - לשואה הצברית התגובר את בבירור המבטא הדובר,
 להיתפש יכולים אי!.ם הדברים בלתי־אפשרי. בדיאלוג משתתף - לטבח כצאן ומההליכה

 שורות 12ב־ פעמים 5) בטקסט בתמונה הקיום הדגשת לשמוע. המסוגל נמען אל כמופנים
 המבע של פיגוראטיבית תפישה מחייבות החיצוני הריפרור שדה על וההסתמכות קצרות(
 המרכיבים המשפטים של הרפרגציאלי המעמד בשינוי צורך אין כי אט כולו, ח׳( )תמונה

 ריאליסטית הופעה ז׳ בתמונה לראות נסיון כל ומבטלת לאחור גם משליכה זו תפישה אותו.
 הסמלי האופי ביוגראפי. או הימטורי מחזה של גיבור עצמו את מציג בה קונוונציונאלית,

 הקטקט׳, עם ל׳ילד ,ט בתמונה עוברת הדיבור רשות כאשר סופי, תוקף מקבל ז׳ תמונה של
החדשה. למולדתו יגיע כאשר שיקרה מה על מספר והוא

ומוכללות מופששות ?וישואציות (4)
 הוא בהן המשתתפים ומספר השונים, לסוגיהם מונולוגיט אינן במחזה תמונות שננע רק

 לוו זו מתייחסות שהן העובדה ועצם ;דיאלוג הדמויות מקיימות בכולן ומעלה. שניים
 של הקונוונציוגאלי הדראמאטי הפוטנציאל כלשהי. סיטואציה של מימוש כמחייבת נראית

 האנטי״דראמאטי לבין הדראמטי בין המתח את לקיים כדי מאליו. מובן כאלה סצינות
 י״ח, )ה/ ברצף ולפיזורן הסצינות למיעוט בנוסף תחבולות, למספר המחזאי נזקק במחזה

 המונולוגים על שנאמר ומה חדשות, תחבולות אלו אין בעיקרן, ל״ו(. ל״ג, כ״א, כ׳,
 תחומים שבשני נראה, זאת עם המשתתפים. רבות ולסצינות לדיאלוגים גם מתאים

 ג?קום יש - חיצוניות ריפרור מסגרות על וההסתמכות הדמויות אפיוך - עיקריים
גבוה. היותר הדראמאטי הפוטנציאל בעלות לסצינות מיוחדת להתייחסות

ם אפיון רי בו הגי
 של מייחד לא אפיון על הקפדה היא מההיצג הטרטיקולארי הממד בהפקעת מרכזית תחמלה

הגימרים.
 בתמונה כך כפונקציות־טיפוסיות. הדמויות הצגת היא אי־ייחוד להשגת אחת דרך

 שהופעת ברור וכלות. חתנים - י״ח ובתמונה וזקן; ילד אט, משתתפים: )ה׳( הגרמנית
בפונקציה. השימוש מעצם יותר עוד ומופשט מכליל אפקט יוצרת חתנים של קבוצה

 על ומקטין הפונקציה של מפורש זיהוי על המחזאי מוותר כאשר מושגת, נוספת הפשטה
 מבע לעיל, כאמור )שהוא, מוכר חברתי טיפום עם האוטומאטי קישורה אפשרות את כן ידי

 בטקסט )המופיעה ונקודה ג׳ ב׳, א/ )כ׳(: הקרב בתמונת משתתפים כך שלם(. מיתי
 תמונת ל״ו, בתמונה פשוט; וחייל ותיק לוחם סמל, קצין, ולא °(, - כוכב בצורת המודפס

 ובתמונה ;נקודות ושלוש נקודות שתי נקודה, בי״ת, אל״ף, :משתתפים הראשונה, הסיום
 ב׳. וגבר א׳ גבר מופיעים שהוזכרו, הטיפוסיות הפונקציות בצד (,,)ה הגרמנית

המקרים במרבית וזדמויות. של ייחודי אפיון עצמם הדברים מתוך עולה התמונות בכל
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 בתמונה אחד, במקרה רק מזהות. פתגיות ולא עמדות גישות, אוסי, בתווי מתבטא הייחוד
 אייכמן. כאדולף מזדהה א׳ גבר מוכרת: היסטורית לאישיות סתמי דובר הופך הגרמנית,

 מתקיימת איקוני, לחיקוי הנחיות ובהעדר לא־מוכרת בשפה הקולות קולאז׳ כתוך אך
הפרטי. המקרה מתממש ולא נאצי של הפונקציה

 )מה לדמויות פיגוראטיבי סמלי מעמד הענקת היא לא־מייחד אפיון של שלישית דרך
 דדשיוז מתנהל ל״ג בתמונה לדובר(. מטאפורית זהות כמתן המונולוגים בתיאור שהוגדר

 קונוונציונאלי ייצוג מייצג המייסדים דור את נציגים. שני באמצעות השונים הדורות בין
 פטרוזיליה׳. ׳קמצוץ :בהגד כמפורש או ׳קמצוץ/ ניצב לעומחו קמטים/ עם ׳איש יחסית,

 )בתבנית ריאליסטי בהיצג להשתלב ברובה יכלה סמאנטית שמבחינה השיחה,
 הירקות לסלט )מנוגד פטרוזיליה כקמצוץ הדובר זיהוי על־ידי מקבלת דמוית־מציאות(,

בלבד. סמלי היצג של מעמד קודם( דור שייצג
 יזהר ם. הסופר ובין )״ש׳( מזוהה לא שואל בין הדיאלוג מהווה ביותר בולט חריג

 מתאימות ותשובותיו מספריו נשאגו לו המיוחסים הדברים בשמו; מוצג הסופר )׳יזהר׳(.
 משתלטת אינה למציאות הדמיון תחושת אם לקולט. מוכרת שהוא כפי עולמו להשקפת
 מתפישה הקולט את שהרחיקו והרצף, המיידי ההקשר מוזמת זה הרי זו, בתמונה

 המודפם השדר של הכתוב אופיו את המבליט האלמנט מחמת קונוונציונאלית, ריאליסטית
 המוכרת הדמות של איקוני לייצוג נסיון על הוויתור ומחמת בלבד(, ב׳ש׳ השואל )ציוך

בביצוע.

ת מכו ת ת על הס רו סג ר מ ו י פ ת ר עדרו נ
 מאופיינים, וגיבוריס עלילה מעין מתפחוז, דןאלוג יש בהן הדראמאטיות, המצינות גם

 בתמונת 9החיצוני. הריפרור משדה לו הידועות ריפרור מסגרות להפעיל מהקולט תובעות
 לאירוע למקום, לתקופה, המתייחם ישיר מידע כל אין למשל, )י״ח(, והכלות החתנים
 השירים/ מ׳שיר מקראיים צירופים - המבע של הלשונית הטקסטורה אחר. או זה ספציפי

 משיחח רזלקוחות חזרה ותבניות ילדים ומשירי ספרות מיצירות לא־מדוייקים ציטוטים
 השימוש סמך על רק הטקסט את מבין הקולט מדויק. זיהוי מאפשרת אינה - קשר במכשיר

 האפשרות הסמלית השיחה לסיטואציית מוקנית באמצעותן ;חיצוניות ריפרור במסגרות
 הנובעת תמאטית והכללה גיסא, מחד ישראל עם של מההיסטוריה מדויקים קטעים לייצג

גיסא. מאידך מקישורם
 ההפניה אופן לדה־דראמאטיזאציה. הכרחי גורם אינה נעדרת ריפרור למסגרת ההפניה
 כך, קא^׳דלי. בצ׳ארלי זה אפקט הקובעים הם המופעלות הריפרור מסגרות של והתיפקוד

 כל ׳תחת :בשורה הפלמ״וו׳ ל׳שיר הרמיזה על״ידי מופעל ריפרור כמסגרת הפלמ״ח למשל,
 עוד מצמצמת ריפרור מסגרת בחפירות׳. לפקודה אנחנו תמיד בשוחות. אנחנו רענן עץ

 מוטלות ׳הנה גורי של לשירו רמיזה על־ידי מופעלת עציון, לגוש הל״היבדרך נפילת יותר,
 כדי הקולט מפעיל מצדה ומתאבדי ורשה גטו לוחמי של הנואשות המלחמות את גופותינר.

 יהיו לא הביוב תעלות שנית נשבענו, ׳הרי :מיידי הקשר מכל המנותק המשפט את להבין
מיסתור׳.
בתמונות רבים וחומרים זו, בתמונה הנאמר למישמוע הדרושים החומרים כל כמעט

.7 הערה ראה .9
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 אינו ספרותית ברמיזה השימוש ספרותיות. רמיזות באמצעות לקורא מוגשים אחרות,
 רקע אותו בעלי אנשים של הלשונית מהתקשורת אופייני חלק והוא כמובן, לספרות בלעדי

 בפי מושם אינו כאשר ריאליסטית, שיחה של בסיטואציה מעוגן אינו כאשר אך תרבותי.
 של הספרותי אופיו את ברמיזה השימוש מבליט מתאים, הוא להם מאופיינים דוברים
חמבע.
 חשוב כחלק הספרותיות הרמיזות פועלות המבע, של ׳ספרותיותו׳ להדגשת פרט

 הקולט, את הטקסט כיוון אליהן הריפרור, ממסגרות אחת כל וההפשטה. ההכללה ממנגנון
 מביאה המשולבת הפעלתן אן־ פרטיקולארי, יותר אופי לסיטואציה להעניק יכולה היתה

 העליה חלוצי מצדה, מתאבדי מקראיות, דמויות בו־זמנית שהם וזתנים הפוכה. לתוצאה
 ריפרור מסגרת רק ליטראלי. קיום בעלי אינם פלמ״ח ולוחמי ורשה גטו מורדי השלישית,

 מזה. זה נפרדים שמושאיוזם ההגדים כל את להכיל דבר, של בסופו יכולה, תמאטית
 מציגה שהיא כשם ומוות, חיים בין ומלחמה, אהבה בין הנעוד את כמציגה נתפשת התמונה

 נתפשת היא אין העצמאות. מלחמת של הטהור האופי ואת היהודי הגורל המשכיות את
 הדיאלוג של הריגשית העוצמה אף על למוות, מעבר דו־שיח של פאנטאסטית כמיטואציה

:בפרט הסיום ושורת כולו

סלעים. ובין הרים בין לגניט, בואוז לכרמים, בואח דודי, דודי כלות:
 נשמעים אנחנו האם מוטלות. גופותינו בגאיות. סלעים ובים חרים בין חתנים:

נשמעיטן אנחנו האם אווות?

ת זיוה ר ו פ ך מ

מיתית ומציאות ׳דימיון־למציאות׳ סיכום: .4
 היצג ליצירת אם־כן, הביא, טבעית כמציאות המיתית המציאות מהצגת להימנע הרצון

 לא המציאות, אשלית יוצרות הריאליסטית, הדראמה לקונוונציות חדש. מסוג ריאליסטי
 כפאנטאסטי, לסיווג ניתן אינו אותו, המייחדים העקרונות על ההיצג, אך זכר. נשאר

 הצגת הריאליסטי. להיצג קונוונציונאלי באופן המנוגדת אוזרת צורה ככל או אלגורי,
 של לגורמים לפירוק הביאה המיתוס־כשפה, בייצוג מהבחירה הנובעת המיתית, המציאות
 המיתיים המבעים מרכיבי של הפירוק ומישמועים, אובייקטים בין ההפרדה המציאות.

 של דמויות, של אפשריים מרכיבים לגורמים. מפורק להיצג הובילה המס־בשים,
 הם אין מפורד. באופן בהיצג מתקיימים סצינות, של מקושרים, אירועים של ביוגראפיות,

 אל הקולט את מכוונים הם כך משום דווקא אך דמויות״מציאות, לתבניות מצטרפים
 והמימושים הדראמאטי הפוטנציאל בין המתח רבה. בעוצמה המוצגת המציאות

 ממלא ממישמועו, אובייקט בהפרדת ישירות מתפקד כשאינו גם האנטי־דו־אמאטיים,
 הקליטה תהליך במרכז ומודע מובלט באופן החיצוני הריפרור שדה כהעמדת מרכזי תפקיד

 הם הקולט של הציפיות ותיסכול הדראמאטיות הקונוונציות שבירת הטקסט. של והעיבוד
 בו־זמנית. שלהם ולדה־נאטודאליזאציה דמויי־מציאות אלמנטים של להצגה הכרוזי תנאי

 גם להציג למוזזאי מאפשר למציאות, הפניה של זו מיוחדת בטכניקה העקבי השימוש
 שלבים שלושה דרכן ולייצג דמוית־מציאות כתבנית המיתולוגי הצבר מופיע בהן תמונות

הזה. המיתי המבע בהתפתחות
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חמיתולוני ר3הצ ״ האצ׳רלי צ׳ארלי־ ה.

 של הבדוי ׳העולם לכנותו שניתן פנימי, ריפרור שדה לאותו בולה השייכת היוזידה הדמות
 צ׳ארלי הינה - הקולט של המימושים מבחינת למעשה, קיים, אינו ואשר - הטקסט׳

 פרטי לשם הזוכה היחידה הבדיונית הדמות הינו צ׳ארלי המוזזה. נקרא שמו שעל קאצ׳רלי,
 מתוך רק בר־אימות להיות כן, על אמור, עצמה על אומרת שהיא ומה :מאפיינים ולרשימת

 - יצר מציאות מארגן כמנגנון שהמיתוס הטיפוס, את המייצג ההיצג אפוא זהו הטקסט.
המיתולוגי. הצבר
 נאמן הטקסט נשאר דמויי־מציאות, במרכיבים בהדרגה הגובר השימוש אף על זאת, עם

 מאפשר הוא אין הדמות. של איקונית הצגה מאפשר הטקסט אין שלו. היסודית להתכוונות
 מסגרת של חסרונה ומייצגת. טיפוסית גם ולו ויווידה, אחת בשר־ודם כדמות מימושה

 המישמוע למימוש הקולט את מכוון הטיפום את למקם ניתן בה דמוית־מציאות הקשר
 הקליטה, אופן ובין )ריאליסטי(, מוכר ויותר יותר הנעשה ההיצג, בץ המתח המיתי.
ברצף. ההתקדמות עם ומתבלט הולך המדוזה, ידי על הנדו־ש

והפלמ״ח הנוער תנועת איש :א׳ שלב .1

י״ז: המונח
 מלך הראשון, קאצ׳רלי צ׳ארלי אני

 נכון תמיד והצופות, הצופים
 ולהגן להצדיע

החלש. על החזק

אש. מדורות מעל קופץ קאצ׳רלי שצ׳ארלי הם הברורים הרשמים
פעמים. שבע קפה ומוריד מעלה והוא
אקליפטוס. עלי מכנים הוא השביעית ההנפה לפני

הראשון, קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
פרחים, למולל אוהב ;והצופות הצופים מלן־
 סיגליות השניה וביד חרציות אחת ביד

תענוג. ריח יוצא כפיים מוחא כשאני

 שחיית בייחוד בבריכה. לשחות אוהב קאצ׳רלי צ׳ארלי
צפרדע.

הצופיות. הדיברות עשרת את ומקיים זקנות מקלל הוא
 לעזאזל הכל וזורק פרוע בצחוק צוחק קאצ׳רלי צ׳ארלי

 בין הוא טם( )טם הבוגרת השיכבה מדריך הוא
בחוץ. האגודלים בכיסים, הידייס טם( )טם המגשימים
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גך־פורת זיוו;

 הראשון קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
 בריכות ועל ימים על תולם

צדפיט, אווזב אני כנף. ציפורי ועל
שטות, ודוגיות צלויים, דגים

הי־מ. מן שנולדתי לי נדמה לפעמים

לילה. לפעילות כפול מוט בקשר קשור קאצ׳ו־לי צ׳ארלי
נוול. חלוקי מלקק הוא ;מייר הוא ;מתפקד הוא
וזמים. פני על אבן פעמים ארבע מקפיץ הוא
בחוץ. אגודלים בכיסים, ידיים חוזר; אני

התנועה. של אביונה משאת קאצ׳רלי צ׳ארלי היה בזמנו

 מלך הראשון קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
ומגשים. חולם

 המלחמות אוזרי הימיס, באחרית
שלדגים. רועה להיות רוצה אני
חזי. על משולבות כשידי עומד עצמי רואה אני

 צווארי על קשורים צבעוניים סרטים רצועות בידי
קלות. ריתמות כמו השלדגים

באים. הם שריקתי לקול אותם, משחרר אני יד כהנף
המלחמות, לאחר הימים, באוזרית

שלדגיס. רועה להיות רוצה אני

 דמוית־מציאות. תבנית מימוש המונעים היסודות עצמו במבע מובלטים עדיין זה בשלב
 לה. המוענק ׳מלך׳ התואר על־ידי והן השם על״ידי הן מודגש הדמות של הבז־יוני היסוד
 שנסעו והצופות הצופים על העממי השיר - השם מקור את מיד לזהות אמור הקולט

 :תפקידיט מספר הספרותית( הרמיזוז למימוש ולהפעלתו)כלומר, המקור לזיהוי ברכבות.
 מציאותית־פרטיקולארית; לא היותה על הצבעה חברתי״היסטורי; בהקשר הדמות עיגוץ

 שוזושר ביותר, נפוץ כשיר המקור שזיהוי בעוד ופעולותיה. תכונותיה לגבי ציפיות יצירת
 כדמוית־מציאות, הדמות של תפישה לאפשרות תורם השונות, הנוער תנועות וזניכי בפי

 מקובל כינוי ולא סתמי חוזר פזמון בהיותו זו אפשרות סותר קאצ׳רלי׳ ׳צ׳ארלי הצירוף
 כאשר בהמשך, מתגשמות הנרמו מהטקטט כחומרים לשימוש הציפיות התקופה. לצעירי
 ״ המקיים הנערים( את הזקנה מקללת המקורי )בשיר זקנות כמקלל מתואר צ׳ארלי

 לשייך כדי מספיקה זו מעין חלקית התגשמות הצופיות. הדיברות עשר את - בו״זמנית
 יחם חוסר המקור: בשיר קיימות אן במונולוג, מפורשות שאינן תכונוו: גם לצ׳ארלי

 באופן בדת. וזילזול הזקנה( בכרם, הערבי האחר)השומר לאדם כבוד חוסר הזולת, לרכוש
 הגדים הדובר של בפיו לשים מבלי הטיפוס, של השליליות תכונותיו על להצביע ניתן כזה

לאופיו. ומנוגדים מפורשים שלילייס
 תצפית, נקודת חילופי הוא הטיפום של המיתולוגי הקיום להמחשת אחרת דרך

כצ׳ארלי שהזדהה דובר, אותו הדובר. שיתחלף הדקדוקלמבלי בגוף בשינוי המתבטאים
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 בכל שלישי ובגוף הלא״זוגיים, הקטעים גכל ראשון בגוף עצמו על מדבר קאצ׳רלי,
 התבוננות חיוגי. מטען בעלי שרובם הגדים מכילים ראשון בגוף הקטעים הזוגיים. הקטעים

 התצפית נקודות סירוג אירונית. ראייה ומאפשרת אובייקטיביים תיאורים מכילה מבחוץ
 עוסק - החלש על להגן נכונותו על המצהיר הצופה, לאירוניזאציה. הפוטנציאל את מחזק

 איש כצפרדע, שוחה - הטבע אוהב ;הקפה( ופולחן למדורה מעל )קפיצות במשחקים
 של ביותר הבסיסית התכונה להמחשת הסירוג משמש במקביל, כסייר. מתפקד - החלרמות

 איש מתגלה מבפנים הרן. והתוך העוקצנית הקליפה בין הניגוד המיתולוגי: הצבר
גסים. שגינוניו פעולה איש - מבחוץ ;ורגש עקרונות
 שאימצו למשל(, בן״אמוץ, )דן בדמויי־צברים או בצברים אכן שהתממש הזה, הניגוד

 נחשף שבו המיתי היסוד כעובדה. לכך בהתאם מוצג לתיקוי, כמודל הטיפוס את לעצמם
 תוך מוצגת )העובדתית!( להגן הנכונות ספרותיות. רמיזות באמצעות בלבד, ברמז

 על המדברים פלמ׳וו לשירי רמיזה תוך למשל, )ולא, ההיפך את המראה לשיר התייחסות
 מויאל על לשמור והיכולת במועט להסתפק הנכונות ;חומת־מגף( פה אנו / ולזקן ׳למך
 הכל וזריקת פרוע )צחוק להקשרו מחוץ שלילי שמטענו ציטוט דרך נרמזות רק גבוה

 התמונה ומין המפורשת ההצוזרה בין סתירות באמצעות מוצג שהמישמוע או לעזאזל(,
 את רואה השלום חולם ;פרחים ממולל שהוא כיוון הורסו הטבע אוהב אותה: המלווה
 של אלה הצגה דרכי ברצועות. קשורים שלדגים בדמות הימים( )אחרית הטוב העודד

 הן אין אך המיתוס. שטוען כפי ומושלם מתוק כד. אינו שהתוך כך על מצביעות העובדות
המיתולוגי. בצכר שנימנו התכונות של תוקפן את לבטל באות

 התגלמותו שהוא הטיפום, ובין בתמונה, הדובר שהיא המיתולוגית, הדמות בין הקישור
 באמצעות מפרותית. רמיזה ידי על הוא גם נעשה כאחד, ובמציאות בספרות המיתוס של

 לקראתם, מוכן יהיה שהקולט כך )י״ד(, קודמת בתמומז כבר שהופיעו מובהקים, מטמנים
 הפרק ידיו. גמו הביוגראפי הרומן גיבור אליק, עם קאצ׳רלי צ׳ארלי את הטקסט מקשר

 יהווה כן על חטיבת״הביניים! של הלימוד בספרי מופיע הדגים/ ׳צולי הספר, של הראשון
רב־עוצמה. מממן הים׳ מן שנולדתי לי נדמה ׳לפעמים עם צלויימ׳ ׳דגים של הצירוף

 לעיל שצוטט הפסוק של משמעותו את רק לא לפרק ניתן זו ריפרור מסגרת באמצעות
 המאפיינות והפעולוו! התכונות לרשימת ישירות שיין שאינו כיוון כבלתי־מנומק, )הנראה

 הנרמז הקטע באותו השלדגים. של התמוהה הופעתם את גם אלא המיתולוגי( הצבר את
 בשמלה החוף על בודדה ואשה לפתע, מתרוממים כשהשמיים ערב, ׳ועם :התיאור מופיע

 - צבעים של יופי מוחלד, עמוד על ושלדג אצבע־באצבע, וזוג מגבעת, ללא ארוכה,
 אחרית ווזון ולאהבה. ליופי הרומאנטייס הכיסופים את לסמל אפ״כן, יכול, שלדג שלדג!׳°'

 המיתולוגי הצבר של פוזדו הצייד. לסצינת רקע גם ואולי הרוער״ את מספק הימים
 ברתמות וזשלדגים לרתימת מביא החולשה, ומפני הרגשות מפני בחיים( המגלמו )והטיפום

קלות.
 וזדורות של המיתולוגי הצבר את הורביץ דני מציג ביותר, מורכבת בדרך כך,

 העצמאות מלחמת )ערב חיסטורית בתקופר, אותו ממקם מאפייניו; כל על הראשונים
 הגלותי)המיתולוגי( ליהודי כאנטי״תזה היווצרותו, תהליך וגינוניה. שיריה על וראשיתה(

הוצג המקומית, הערבית התרבות אל התקרכות ונסיונות מזרח־אירופית מסורת במסגרת

.12 עמ׳ ,1951 פועלים, ספריית מרוזביה: אליק(. רקי9ידיו) מו3 שמיר, משה .10
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 בדמות, מונה הארץ שבן היסודות כל את מכיל הממכם ההיצג הקודמות)י׳-ט״ז(. בתמונות
 של כקונסטרוקציה רק קיים הטיפום אך הטיפום. של ׳ריאליסטי׳ לזיהוי הקולט את ומולין
 ממחיש הטיפום של הבנייד■ תהליך הטיפום. את ולא הבנייה מנגנון את מכיל ההיצג הקולט.

חיובית. ערכיות שליליים או נייטראליים אלמנטים מקבלים בו האופן את

חמנצח הישראלי ב׳: שלב .2
״ת:3 תמונה

 מלך השני, קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
וגיא. עבר לכל ודרוך קפיצי

 השני קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
קוטר. וכל כלי כל כאן מכיר

מוכרת. כאן נושא אבנים גל כל לי

 מלך השני, קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
ובבוץ, באויר בים, הפשיטות

שטיקים, פוילה בלי
ויטמינים, זכרונות לי יש קלוריות, על כאן גדלתי

צימחונים. שונא אני צדיקים. תהיו אל

 מלך קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
 משמים אויבי על ועט ת׳מדבר חוצה הסיירת

צדיקים תהיו אל
גמל, כמו ושותה סום כמו אוכל אני
בריא, אני
 רוצים מה״תם אז

 רובימן לנו יתנו שלא
צדיקים. תהיו אל

השני. קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
וגיא, עבר לכל ודרון קפיצי מלך

 החליטו יוצים, איזה יה בה יא
סבונים. לבנות, גבינות צימחונים, להיות

 מלך השני קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
 והביקעה הים האוויר

 כאן אמלוך לא אני אם
צימחונים! כאן, ימלוך מי

 צדיקים תהיו אל ..
לי תקפצו

ובמיטה! באוויר בים

ת זיווז ר ־פו בן
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 מלך השני קאצ׳רלי צ׳ארלי אני
ועד, לעולם

 Once there was a wizard לא אני
.The wizard אני

 י׳׳ח, השחרור)תמונות מלחמת מוצגת לשניה, קאצ׳רלי צ׳ארלי של הראשונה ההופעה בין
 )תמונות ויהודיים אנושיימ ערכים שמירת ושל מלחמה בצל קיום של הבעייתיות כ״א(,
 כ״ג( כ״ב, כ״א, )תמונות הכלל צרכי לרשות הפרט חיי להעמדת התביעה כ׳(, י״ט,

 מילוליות התייחסויות מספר זה, רקע )כ״ד-כ״ז(. לירידה המוליכה זה ממצב וההתעייפות
 השלב את למקם מאפשרים השני, צ׳ארלי את המאפיין והטון ביקעה( סיירות, )פשיסות,

הימים. ששת מלחמת אחר מיד השני
 המלחמה, בצל החיים שנות השתנה. והספרותיים( החברתיים המיתולוגי)וגילוייו הצבר

 הצבר של הקשוחה )הקליפה המודל של המתמיד האימוץ נלוזם, שהצבר המלחמות
 הוא השני קאצ׳רלי צ׳ארלי חוץ־פנים. הניגוד לחיסול הביאו אלה כל - המקורי( המיתולוגי

 הניצחון. שכור הכובש הוא ללא־חת, העשוי הלוחם הוא היפה, הנפש ולא הבריא הגוף איש
 צ׳ארלי של בדמותו וקומי ילדותי חיצוני, פן רק שהיה חברתי, מוסר ובערכי בזולת הזלזול

 יה בה מ׳יא החדש. הטיפוס של באישיותו הדומינאנטי למרכיב הופך הראשון/ קאצ׳רלי
 לקחת יכול היה שלא והצופות׳, הצופים ׳מלך .,צימחונים! כאן, ימלוך ׳מי ועד יוצים׳ איזה

 יחידות על המולך השני(, )צ׳ארלי שושלת לממשיך הפך ברצינות, מדי יותר ׳מלכותר את
 שמלכותו הבטוח וגיא׳(, עבר לכל ודרוך קפיצי )׳מלך הקרבית יעילותו בתוקף שטח

כל־יכול. כקוסם עצמו הרואה ועד/ ׳לעולם תימשך
 אמינותה על יחלקו והסוציולוגים ילידי־הארץ הקולטים מבין מעטים שרק זו, תמונה גם

 העיקבי, והאפיון הלשוני הריאליזם אף על מיתוס. של כהצגה נתפשת ריאליסטי, כהיצג
 אלמנטים וחסו־ הולמת הקשר מסגרת נטול שהוא משום כדמוי־מציאות, נתפש אינו ההיצג

 עם אליו יגיע שהקולט מבטיח השניה( המחצית )באמצע במחזה שמיקומו ומשום איקוניים,
 ׳מלך ריאליסטי. היצג במסגרת מובא להיות המונולוג יכול בפנייעצמו שונות. ציפיות

 אך והצופות׳. הצופים ׳מלך מאשר יותר אפשריים צירופים הם הסיירת׳ רמלך הפשיטות׳
 ׳צ׳רלי השם גם בהיצג. והמופשט המוכלל היסוד את הקולט יממש בטקסט זו בנקודה

 מיתולוגית, דמות של בהתפתחות שלב כמציג הדובר את לתפוש מכוון השני׳ קאצ׳רלי
 בעוד דמויות, חילופי על מעיד ׳השני׳ הכינוי שהרי ;כטיפוס לממשו נסיון שייעשה מבלי

 מקביל מימוש מחייב אינו ההיצג אופי וברציפות. בזהות להכרה מושכת השם על החזרה
 להחזירו דווקא הוא הקולט ותפקיד מוצג, הטיפוס י״ז(. בתמונה שנעשה )כפי הטיפום של

 של הריאליסטי אופיו דווקא כי לטעון, ניתן ביותר פשטנית בצורה המיתולוגי. למעמדו
 דחיית ידי על וכך, כלא״מדויק. כמוגזם, הקולט ידי על לדחייתו - בחריגותו - מביא ההיצג

 בתמונה שנוצר המיתולוגי, הגיבור אל ביוזם איזון אותו נוצר השליליים, המאפיינים
החיוביים. המאפיינים של האירוניזאציה ידי על הקודמת
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הגלות אל החזרה :ג׳ שלב .3

ל״ה: חמונה
 לחיות רוצה אני חנטארישים, בלי בהיסטוריה. מלן־ השלישי קאצ׳רלי צ׳ארלי אני

וטוב.
 אני טכניון בוגר ובתור הובס, לנו אמר מה יודע אני אוניברסיטה, בוגר בתור
 בהווה בעבר רבותי, הכוח, ומקור כוח. מהנדס אני רבותי, הכל בסך מהנדס.
הזהב. עבורנו ויהיה היה ובעתיד

הערות? יש כאן עד
 מה לזהבי תודות גדלו ילדים כמה בזהב? קנינו מלכים כמה אנרגיה. הוא זהב
 קשה צהוב. קאש רבותי. זהב בהווהי אותנו מחזיק ומה בעבר, אותנו החזיק
ובטוח.

 כן על בטוח, זה זהב. לא אבל ממסלולם. להסיט אפשר מונחים טילים אפילו
זהב. היא המשימה

יהודית? היסטוריה ללמוד שכדאי כבר אמרתי
 יותר ברירה. לי אין חזק. להיות צריך אני :אומר השלישי קאצ׳רלי צ׳ארלי אני

זהב. של טלפיים חזקות, טלפיים לי מכין אני כי למטה, המיכנס עם אותי יתפשו לא
 להיות בחרתי אני לכם. אומר השלישי קאצ׳רלי צ׳ארלי בתור אני רבותי, לכן,
 כל אבל שלי. הדרך זאת העולם, בכל כספות לי יש התעופה. קווי בכל נוסע סוכן
זהב. היא כשהמטרה שלו דרכו את ימצא רבותי, מכם, אתד

בגופנו. חבוי זהב עורק יש מסוכן. עוגן לתקוע בלי מקום, בכל להתקיים כדי
אותו. לנצל צרין

 וזאת חלודה, מעלה שלא מוצק בסיס איזה לבחור צריך אני אם שלי! מתוקים
 ביחידה והקרדיט הטכניונית, והנדסתי האוניברסיטאית בבגרותי בהתחשב

!Take it easy בחייכם. בזהב. בוחר שאני לכם מודיע אני קרבית,

 שנפערה התהום על הצבעה כ״ט-ל״ב(, )תמונות השואה טראומת של חוזר איזכור לאחר
 האילוצים אל ג?אוד מורכבת והתייחסות )ל״ג( הנוכחי והדור הראשון הצברים דור בין

 במונולוג השלישי קאצ׳רלי צ׳ארלי מופיע המיתולוגי, הצבר מתקיים בהם המנוגדים
מסכם.

 - השלישי קאצ׳רלי צ׳ארלי הפתיחה. של ככיכול הריאליסטי ההיצג אל חוזר המונולוג
 כמו מדבר - הבדיוני היסוד בהדגשת קודמיו של אלה כמו מתפקדים ותוארו שמו אשר

 שהועלו אפית סיטואציה של המימוש אפשרויות כל כמעט הפתיחה. של האנונימי הדובר
 הינו המבע ומחוזק. מפורש ביטוי לידי כאן באות הראשונה, התמונה של הקריאה בתהליך
 אופיין מאוד. בולטות והן רטוריות אינן והשאלות הנמען אל הפניות דראמאטי. מונולוג

 הערותי׳! יש כאן ׳עד בצבא: וזינוך בסידרת קצינים או מדריכים מורים, של פניות הולם
 את ימצא רבותי, מכם, אחד כל ׳אבל יהודית?׳; היסטוריה ללמוד שכדאי כבר ׳אמרתי

 מתאימים נאמרים הם בו והטון הדברים סיגנון באלה. וכיוצא שלי׳, ׳מתוקים שלו׳; דרכו
 לא ׳יותר שיודיע מתאים עובדה׳ זאת חתוך ׳פיפי שהצהיר מי הפותח, הקטע לסיגנון הם גם

׳בלי שיאמר מתאים עובדות׳ על מדבר ׳אני שאמר מי למטה׳. המיכנם עם אותי יתפשו

בן״פורת זיוה
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 כאן מופיעים הראשון, הדובר בן־זמננו, לצבר שיוחסו המקצועות יתר״על־כן, חנטרישים/
קרבית. ביחידה קרדיט בעל להיםטוריה, מורה אוניברםיטה, בוגר בעקיפין: או במישרין

 כולו. המחזה במשך הפותח לטיעון שניתן לפירוש מוחלטת בסתירה עומד הדברים תוכן
 הנסיון לאור הציונות: של המרכזית כתזה הבאה התמה לניסוח הביא הטקסט רצף

 כיחידה ולהתקיים במולדתו ולהתיישב לחזור היהודי העם על בגולה, הקיום של ההיסטורי
 נתפש א׳ בתמונה הטיעון חזק. מגן כוח בפיתוח בצורך ההכרה מצטרפת לכך מדינית;

 הצבעה היתה לא שבפתיחה העובדה, את חושף המסכם הטיעון זו. מתזה אינטגראלי כוזלק
 לשתי כמשותף לראותו שניתן הדובר, אוור. פיתרון כל על או הציוני הפיתרון על

 נוסע סוכן - - ׳זהב. ה׳גלותי׳: הפיתרון את דווקא - בכך שיחוש מבלי - מציע התמונות,
 העולם/ בכל כספות - - התעופה, קווי בכל

 השירית לצורה בניגוד נוספים. יסודות על נשען והסיום הפתיחה תמונות בין הדימיון
 א/ תמונה כמו זה, מונולוג כתוב והשני, הראשון צ׳ארלי של המונולוגים כתובים בה

 בשליטה הקטע מתאפיין מטאפוריים, ובהגדים לשון בצירופי הרב לשימוש בניגוד בפרוזה.
 התמונות. בין קישור של לזה נוסף תפקיד אלה לעובדות הליטראלי. המישור של מוחלטת

 שהחזון בסטריאוטיפ, ואפילו בטיפוס נתגלגל שהמיתום העובדה, את להמחיש כדי בהן יש
המציאות. בתוך נעלם - והשירה החלום של בן־זוגם -

 המיתי, המעמד את מחזק השלישי וצ׳ארלי הפותח הדובר בין החזק הקשר דווקא אך
 ותהליך הגילגולים בכל חלק הסיום, בנקודת הנמצאת הדמות, גם נוטלת באמצעותו שכן

 נתגלגל אם גם ההווה, של המיתולוגי הצבר הפותחת. הדמות על שעברו ההיווצרות
 היא המוצא לנקודת כזו חזרה בו. ומוכל אותו מכיל המקורי, המיתי מוזיצור הפוך בטיפוס

הזמן. ציר של לקצהו שהגיע ברגע המחזה של סיומו את שמונעת

גי ומחזה מיתית מציאות כשפה, מיתום על - צ׳ארלי ושמו צבר לו תו מי

פיום ו.

 כשפה, במיתוס העיסוק ידי על שהוכתבה כפי המיתולוגי, הצבר של המורכבת הראייה
 שונות: סיכום אפשרויות מועלות סיום תמונות של בסידרה חד״משמעי. סיום מונעת

 הדמות את לשפוט כיצד שואלים ו׳נקודות/ ׳בי״ת׳ כ׳אל״ף/ המזוהים הבדיוניים, הדוברים
:השלילית למסקנה מגיעים - הגיבורים - הם ודווקא :שהוצגה

יפה. אני אם לדעת מוכרוו אני :אל״ף
 לא דבר. שום חלקה. תמונה תצא - ברנטגן אותך יצלמו אם תשמע. אז בי״ת:

ל״ן( )תמןנה בפנים■ ריק הכל אצלך. כלום יראו

 האידאולוגיה נשתנתה. התקופה כך: זו קביעה תשתמע התיאורטיים למונחים בתרגום
ריקה. קליפה נשאר המיתולוגי הצבר משמעות. יותר מעניק אינו המיתום חרגל. את פשטה

 ם. ובין שבינו האנאלוגיה סמך על המחבר עם לזהותו שניתן אנונימי, דובר ל״ז לתמונה
 תשובה לך אין אם כתבת למה נשאל: מהם אחד כל כ״א. בתמונה הנחקר יזוזר,

תשובה: יש הזו התמונה לדובר אך חד־משמעיתי
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 ממניי מצפים מה
 רבים חורפים לי היו אומר: אני
שלי. חציה לא שלי. כולה ,גרדרובה. לי יש לכן

שלי. כולה

 מאחדים בו ולאופן ה׳היסטוריות׳ התמונות את המאפיינת לגישה נאמנוז זו תשובה
 בין להפריד אין אחת. לשלמות הנפרדות התמונות את המבע של לשוניים אלמנטיט
 הראייה מגילגוליו. אחד בכל מתקיימים כולם המיתולוגי; הצבר של השונים השלבים

המיתוס. מן חלק היא גם - החומרני היורד של השלילית
 המיתולוגי: הצבר של חדש פן מציגות ב״ ׳סיום את במוצהר המהוות התמונות שלוש
 חזרה של הפוטנציאל קיים מהן אוזת בכל חמתחבא. או האובד הילד העייף, הגיבור
למודעות. חזרה של הביתה,

 על המחזה שפעל הפעולה הוא הגיבור, לגכי כמדעלילתית כאפשרות במחזה שמופיע מה
 מגורמי לבנות הקולט את שמכריח באופן הוזיצג העמדת המיתום־כשפה, הצגת קוראיו.

 עיצב, ושאותה צמדו בה המציאות ואת השלם המיתום את המפורקת התמונה של היסוד
 לשליטתו הצבר, מיתום של הדינאמי לקיומו מודעות למודעות: בלתי״נמנע באופן מביאה

בו. ולשליטתם ב׳צברים׳

בו״פורת זיוה
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