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מחדשעיבדוהםבירודבשדות״הלך"הואשדיהראשונהבהפקהאוריאתגילם

אוליאוהבמה,עלאותומעליםהםוכעתשמירמשהשלהדרךפורץהטקסאת

המיתולוגיהצברמיתוסאתמפרקיםהםכךהקיבוץשלהאוכלבחדרבכלל

התיאטרוןנגד

מתוךהריאליסטי.

בשדות"הריך"הוא

צ׳צ׳יקדניאלצילום:

״,

אוכלחדרשלמלבנימגש

״היאהספ־מונחיםועליו־!

בעלוהמחזהבשרות״הלך

אוההצגהמתחילהכךהשם.אותו

"הואהאירועלומריותרנכוןשמא

בביצועכעתהעולהבשדות״,הולך

במוזיאוןקנררותשלהתיאטרוןקבוצת

הואקגר,שאצללב)ושימואביבתל

בשדות(."הלך״ולאבשדות״הולד"

אתמידמזההבקיבוץשגדלמיכל

לחדרכךכלהאופיינייםהמגשים

שו־שלהאינטרקוםגםכמוהאוכל,

מרת

$TS1$שומרת$TS1$

$DN2$שומרת$DN2$שלסמליםכמהועודהלילה

באירועמפליאלאזהבקיבוץ.ילדות

הבכורהבןאורי,שלבמיתוסהעוסק

המ־הצבר,דמותותמציתהקיבוץשל

ככב

$TS1$המככב$TS1$

$DN2$המככב$DN2$בשדות״הלך״הואובמחזהבספר

שמיר.משהמאתשניהם1948מ־

עלכשמסתכליםגםמפליאלאזה

שביימהפרנק,מורשלהחייםקורות

רעים,קיבוץילידתפרנק,ההצגה.את

אביבתלבאוניברסיטתתיאטרוןלמרה

האלטרנטיביהתיאטרוןיוצרואצל

הצגותוביימהעיברההיאמעיין.דורי

ביניהןובפסטיבלים,בתיאטראותרבות

ישראללפסטיבלשהוזמנה"דיבוקים״,

פרימושלאדם"ל״הזהווהעיבוד2009

חינוךובמוסדותושםבידהמוצגלוי,

הארץ.ברחבי

והואשניםהזההמחזהאתמכירה״אני

פרנק.מפתיעהב־״,נגעלאפעםאף

לידיהתגלגלבנישנולדשאחרי״אלא

דג־בצורהעלייוהשפיעשוב,המחזה

שית

$TS1$דגשית$TS1$

$DN2$דגשית$DN2$.מתי־בושאעסוקידעתיעמוקה

שהו.

$TS1$.מתישהו$TS1$

$DN2$.מתישהו$DN2$לבייםאותיהזמינהקנרכשרותי

להסיפרתישלה,התיאטרוןלקבוצת

המחזה,אתלעשותרוצהמאורשאני

נח־אזרקהכפפה.אתהרימהמידוהיא

שפתי

$TS1$נחשפתי$TS1$

$DN2$נחשפתי$DN2$שנגעשמיר,משהשללספרגם

הרעיוןעלהוכךלגמרי.אחרמכיווןבי

השניים״.ביןלשלב

בה־משתלביםוהמחזההספררק

פקה

$TS1$בהפקה$TS1$

$DN2$בהפקה$DN2$להצגההעיבודאתפרנק.שביימה

עמוס,בןאבנרפרופסורבשיתוףעשתה

החינוךשללהיסטוריהבכירמרצה

תלבאוניברסיטתלחינוךהספרבבית

לאלמחזה,הדוקקשרעמוסלבןאביב.

בעיצובהעוסקחוקרהיותומתוקףרק

טקסים,באמצעותהקולקטיביהזיכרון

ישחזותית.ותרבותפוליטייםסמלים

אביושכןלעניין,אישיתנגיעהגםלו

בה־אורישלדמותואתגילםעמנואל

פקה

$TS1$בהפקה$TS1$

$DN2$בהפקה$DN2$המחזה,שלוההיסטוריתהראשונה

1948ב־הקאמריבתיאטרוןשעלתה

שמ־לשחקןשנדבקתפקידזה״אורי

שחק

$TS1$שמשחק$TS1$

$DN2$שמשחק$DN2$,זה.בהקשרעמוסבןאומראותו״

שגילםדיין,)אסילאסישקרהמה״זה

וזהא״מ(הקולנוע,בסרטהתפקידאת

היהזהלאבישלי.לאבאשקרהמהגם

מכןולאחרהבמה,עלהראשוןהתפקיד

בשנות1956ב־שובאותומילאהוא

־־

הבריתלארצותהארץאתעזבהוא60

והתפר־הדשה,בקריירהלהתחילכדי

סמו

$TS1$והתפרסמו$TS1$

$DN2$והתפרסמו$DN2$שהסמלכךעלבעיתונותמאמרים

מהארץ״.יורדהישראליהצברשל

היוםגיבור

ואתלמחזהההיסטוריהרקעאת

והיהלושקרםהספר,לביןבינוהקשר

במרכזשהציבדרךפורץעברילרומן

ה״צברים"הראשונים,הארץילידיאת

שוט־עבריתשדיברוהבלוריתיפי

פת,

$TS1$,שוטפת$TS1$

$DN2$,שוטפת$DN2$עמוס.בןשלבעזרתופרנקחקרה

דמותועלמאמרכתבתי90ה־״בשנות

הת־ואזהעברי,הצברכסמלאורישל

וודעתי

$TS1$התוודעתי$TS1$

$DN2$התוודעתי$DN2$שמ־וגיליתילספרלראשונה

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$לחלוטין״,שוניםעולמותבשני

עמוס.בןמסביר

ההבד־מובלטיםההצגהמתוךואכן,

לים

$TS1$ההבדלים$TS1$

$DN2$ההבדלים$DN2$בעודהיצירות.שתיביןהגדולים

אנושית,כדמותאוריאתמציגהספר

ישראלבארץהחברהעלביקורתמביע

וביןהדורותביןהפעריםאתוחושף

מימו־לביןהחדשים""היהודיםמיתוס

שו,

$TS1$,מימושו$TS1$

$DN2$,מימושו$DN2$יותר,ופטריוטימגויסשהמחזההרי

חשיפתהרואית.כדמותאוריאתומציג

מעצבתהיצירותשתיביןההבדלים

מיתוסלגביתפיסתנואתגםמחרש

שבריריותו.אתומציגההצבר

פרנק.אומרתהרעיון״,בדיוק״זה

במחזהלעסוקהלגיטימציה״לטעמי

היום.שלבעינייםאותולבדוקהיאהזה

אותו.ולפרקלחקורהמיתוס,אתלקחת

ואםרלוונטי,עדייןהואהאםלשאול

הספרביןמפגישכשאתהלמה.אזכן

אותויריעלשניהםשנכתבווהמחזה

מה־האחדשוניםמאודהםאבליוצר

שני

$TS1$מהשני$TS1$

$DN2$מהשני$DN2$לב־שכבות.לייצריכולאתה

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$לא.בכללומהוקייםשרירמה

ורציתילמיתוס,בכבודמתייחסתאני

ומורכ־שכבותישבושגםלהראות

בות.

$TS1$.ומורכבות$TS1$

$DN2$.ומורכבות$DN2$מאפשרלמחזההספרביןהחיבור

היאהזאתוהאמתשלמה,אמתלהביא

יותר״.עכשווית

המ־שלהטקסטאת׳׳להציגעמוס:בן

חזה

$TS1$המחזה$TS1$

$DN2$המחזה$DN2$מכיווןטעם,חסרלינראהבלבד

לב־כריבעיניי.טובמחזהאינושזה

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$שמפעילמהואתהצבררמותאת

שבולרומן,ללכתצריךכחברהאותנו

ובאמצעותועמוקיםיותררבדיםיש

הפיקטי־בדמותמחדשלהתבונןניתן

בית

$TS1$הפיקטיבית$TS1$

$DN2$הפיקטיבית$DN2$הגבריותהצבאיות,עםהצברשל

שלו".והלאומיות

למחזה?הספרביןהבדליםישמדוע

המחזהאתכתבשמיר״כשמשה

מלחמההייתהשונה.היהבארץהמצב

צריכיםואנחנואחרזמן׳זהאמרוהוא

הצדדיםאתמהמחזהוהוציאלהתגייס',

שקיימיםוהמפקפקיםהביקורתיים

ישפעמיםהרבהלכך,מעברברומן.

וקיצורהדמויותשלהשטחהבמחזה

המשמ־לשינויגורמיםוהםעלילות,

עות".

חלק

$TS1$המשמחלק$TS1$

$DN2$המשמחלק$DN2$מהחוויה

פירוקעוברהצברמיתוסרקלא

פרנקשלהבימויעבודותבמחזה.

טקסטיםשלועיבודבכתיבהממוקדות

המרכזאתתמידשומרתוהיאלבמה,

והתאורההתפאורהולמילה.לשחקן

עלבהרבהומתבססים״מסומנים"

״הואשלהעיבודקולקטיביים.סמלים

הדמויותגםשונה.אינובשדות"הולך

והרכבה,פירוקשלתהליךעוברות

שי־בבלוקי,רונןהשחקניםוארבעת

רלי

$TS1$שירלי$TS1$

$DN2$שירלי$DN2$,מאירוביץועדידגניאסףגל־שגב

הת־ובחלקיבתפקידיםמתחלפים

פקידים.

$TS1$*הת$TS1$

$DN2$*הת$DN2$
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אלטרנטיבהיש

הקיץחודשיבמהלך

אביבמוזיאוןישמש

פרינג׳כתיאטרוןגם

תעלהאוגוסטחודשסוףעד

הצגותסדרתאביבתלבמוזיאון

לקידוםהעמותהבשיתוףפרינג׳

הראשו־הפעםזונבחר.תיאטרון

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$בימתועלמעלהשהמוזיאון

לתיאטרוןביטויהנותנותהצגות

וחדשני,מקוריאלטרנטיבי,

בשעהשישייוםבכליוצגווהן

00:21

עלויונתן׳׳,"סטיוההצגות:בין

להתאשפזשנאלץפלסטינינער

״סי־יהודים";שלחוליםב׳׳בית

פור

$TS1$״סיפור$TS1$

$DN2$״סיפור$DN2$המתא־ישראלי",ארץאהבה

רת

$TS1$המתארת$TS1$

$DN2$המתארת$DN2$אהבההמציתהמקריתפגישה

האירועיםרקעעלראשוןממבט

המרינה;קוםימישלהסוערים

עלהמבוססתיודה״,לי״קוראים

ועוד.עמיחייהודהשירי

לחוויההקהלאתמביאיםאתמ

הת־שולחנות,ליהיושבהואאחרת:

פאורה

$TS1$התפאורה$TS1$

$DN2$התפאורה$DN2$סמלייםבאביזריםמתמקדת

מרח־לאאתממשמעות.שמסמנים

מים

$TS1$מרחמים$TS1$

$DN2$מרחמים$DN2$לו.מוותריםולאהקהלעל

באופןלקהלמוותרתלא"אניפרנק:

גםאלאליהנות,רקלאבאקהלכללי.

לעוררגםאפשרואםולהרגישלחשוב

אנימאליהם.ברוריםלאשהםדברים

ולאבכפיתאותישמאכיליםאוהבתלא

גםזהלאחרים.זהאתלעשותאוהבת

הכיהדברהיאהמילהה׳םימוך.מהות

אפקטס׳ה׳ספיישלוכלבעיניי,חשוב

בתפאורההשימוששלי.האגףלאזה

ולהשליםלדמייןמאפשרמינימלית

שלי.המחשבותאת

לה־ליוקשהחומריםהרבה״קראתי

גיד

$TS1$להגיד$TS1$

$DN2$להגיד$DN2$לעשות,התכוונתימהאחדבמשפט

לאהעבודהכינשלםלאשזהעודמה

איןלכןהקהל.בלישלמהלהיותיכולה

רוצהאנימהקהל.מופרדתבמהכאן

הואולכןמהדברחלקיהיהשהקהל

אמירה:זוהשחקנים.עםבשווהשווה

מהחוויה״.חלקאתהלב,שים

גםישהישיבה״למבנהעמוס:בן

הישיבהעצמו.הטקסטלגבימשמעות

מהקהילה,כחלקהקהלאתשמההזאת

וכולםזיכרוןכטקסמתחילהאירועכי

לו".שותפים

היאבכניסההראשונההתחושה

למרחבבקיבוץ,אובללחהרשנכנסנו

הקהילהיהיעלשנעשיםטקסיםשל

לסוגחזרהבאןישהקהילה.ובתוך

הזה?האמנות

׳גםקייםיהיהשתמיד׳׳נראהעמוס:בן

להובילמנסיםהפרינג׳בתיאטרוןוגם׳.

משות־יותרשהםאמנותייםמהלכים

פים

$TS1$משותפים$TS1$

$DN2$משותפים$DN2$,פחותאינטימיים.יותרוקהילתיים

לעשותטעםאיןוקהל.במהשלחלוקה

טלוויזיהאוקולנועשלבנוסחתיאטרון

נגדהולכתמורפסיבי.הואכשהצופה

הזדהותיששםכיהריאליסטיהתיאטרון

לעו־הזאתבהצגההדמות.עםהקהלשל

מר־היאהדמות.שלפירוקישזאתמת

ברת

$TS1$מרברת$TS1$

$DN2$מרברת$DN2$שחקנים,ומכמהפניםמכמהאלינו

המגוון׳׳.אתמגליםאנחנווכך

אףכיהכרחי,הוא״הפירוקפרנק:

שלאמזלמיתוס.להיותיכוללאאחד

האורילהיותשיכולהשחקןאתמצאתי

אתלפרקהחלטתיאלאהידיעה,בה׳׳א

שהקהלמענייןשחקנים.לכמההדמות

אתבקלותיותרהרבהמקבלהצעיר

שלוהמציאותכיהדמות,שלהפירוק

מפורקת׳׳.

מיתומים.שלבמרינהחייםאנחנו

לאלחיילים.הוריםאוחייליםכולנו

לפגוע?חששתם

שהטקסטזהאומרשאתה׳׳מהפרנק:

וכ־השתנההכולאקטואלי.עדייןהזה

לום

$TS1$וכלום$TS1$

$DN2$וכלום$DN2$מגיביםעדייןאנחנוהשתנה.לא

למוותמאשראחרתחיילשללמוות

זהאומרתשאנימהאחרות.בנסיבות

היהאוריאדם.ישמיתוסלכלשמתחת

מהעובדהחשוביותרהרבהוזהארם,

מיתוס".היהשהוא

נגמרו.לא׳׳המיתוסיםעמוס:בן

מספרלפיהספרבתיאתכשמדרגים

תיכון,מכלשהגיעוהקרבייםהחיילים

במ־מרכזיכקריטריוןהצבאאתשמים

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$.לחברההפכנולכאורההחינוך

עדייןאנחנואבלאינדיבידואליסטית,

הרבהאיןיום.יוםאוריאתמקריבים

כתבו,שהםשיריםשמפרסמיםחיילים

שנה־חייליםשירישלפרויקטישאבל

רגו,

$TS1$,שנהרגו$TS1$

$DN2$,שנהרגו$DN2$רגשותלחשוףבסדרזהכלומר

לחלל".כשהפכת

במההזההריאיוןאתעושיםאנחנו

יצחקומרכזהפלמ״חמביתמטרים

מונצ־הישראלייםהמיתוסיםרבין.

חים

$TS1$מונצחים$TS1$

$DN2$מונצחים$DN2$.אותם?תנפצואידבהיכלות

לש־יכולהלאלבד״אמנותעמוס:בן

נות,

$TS1$,לשנות$TS1$

$DN2$,לשנות$DN2$לחשובלאנשיםלגרוםיכולהאבל

מא־מסתתרמהולהסתכלאחרתקצת

חורי
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