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 ג"תשע, )תרבותיות־ישראליות ורב, יהדות( 24, מי� מדלָיו

  רבקה בליבוי�

  "ישראלית"ו" יהודית"עוד על : "עוד לא אבדה תקוותנו"

התקווה לחזרה לאוצרות העברית ולרבדים :שם המאמר מצביע על תוכנו

לשונות במונחים שכבר השתמשתי בהם -במאמר יידונו שתי תת. קודמים שלה

מוגדרת כלשון בת ימינו השואבת גם  יהודיתה. ישראליתוה יהודיתה: בעבר

יהודי המצופה -והיא מניחה מטען תרבותי, היא הלשון המסומנת. מהמקורות

כלשון שאינה מסומנת ואינה , מוגדרת על דרך השלילה ישראליתה. מקהל היעד

, ל רכיביהעל כ ישראליתמכילה את ה, לדרכי, יהודיתה. נסמכת על מקורות אלה

  . ואין ביניהן סתירה אלא זו מכילה את זו

יונתן קונדה ונטע , ינאי-מאת אנה כהן" אנו בונים פה נמל"המאמר דן במחזה 

המחזה מכיל את . 2012-שזכה בפרס הראשון על הטקסט בפסטיבל עכו ב, וינר

בתוספת רכיבים השאובים מרובדי הלשון  ישראליתהרכיבים האופייניים ל

. יהודיתלדרכי הוא כתוב אפוא ב. ל ומימי הביניים"מחז, מהמקרא: הקודמים

הכותבים של המחזה שכתבוהו ביהודית הם ישראלים שמקורות היהדות חשובים 

הם רוצים לגאול , יתרה מזו. הם אינם רוצה לוותר עליהם. להם והם חלק מזהותם

כן נדונות . בשיבה לנמל הבית ולאוצרות הרוחניים שיש בו המחזה עוסק. אותם

מה מעמד הלשון , במאמר שאלות כמו מה כוללים הרכיבים הישראליים שבמחזה

הערבית בתוך אלה ואיך מתמודד המחזה עם קהל שאינו אמון על המקורות 

  .הקדומים

  

"ישראלית"ו" יהודית"על הגדרות . א  
  ,הלכתי לתומי ברחוב � 

 �    ?הלכתלא
*  

  
  
  

 .יוחאי אופנהיימר שקרא את המאמר והעיר הערות מועילות' אני מודה לידידי פרופ *
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  נחמה פורתא � 

  .אני לא מכיר אותה? מי זאת � 

*  

  תרתי דסתרי � 

  .אני לא מבי מה את אומרת � 
*  

אי� ? מה קרה לידע הלשוני שלנו. שלוש תגובות אלו זכיתי בעת האחרונהל

? הא� בני הדור הצעיר מבחיני� בה� בכלל? העבריתאיבדנו את אוצרות 

נדמה שבשני� האחרונות הול� וגובר העניי� ? הא� ה� מביני� אות�

בתי מדרש לקהל הרחב וקיומ� של אירועי . ביהדות ובטקסטי� מהמקורות

תיקו� הנושא אופי , כמו תיקו� ליל שבועות במקומות רבי�, לימוד גדולי�

מצביעי� על הכמיהה , ת בכפר בלו� ועודפסטיבל יהדו, שונה ומגוו�

כפי שעולה משלוש הדוגמות , הידע הלשוני הלקוי כל כ� 1.לאוצרות האלה

עשוי להתבסס מחדש באמצעות ההיכרות המחודשת ע� , הקצרות לעיל

) 2012, בליבוי�(במאמר קוד� . א� הדר� עדיי� ארוכה, הטקסטי� הישני�

הדברי� שנאמרו ש� . אליתישרויהודית : דנתי בשתי סוגות בספרות

  . אשתמש בהגדרותיי ש� בשינוי מה. רלוונטיי� ג� לדיו� כא�

היא  2.מוגדרת כא� כלשו� בת ימינו השואבת ג� מהמקורות יהודיתה

. יהודי המצופה מקהל היעד�והיא מניחה מטע� תרבותי, הלשו� המסומנת

. הלשוניאי� מדובר רק בהדי� ובאלוזיות שעולי� ממנה אלא ג� בצדה 

לעתי� א� , מורפולוגיה מיוחדת, תחביר מיוחד, אוצר מילי� שונה

מקנות , לצורות מוכרות 3ישראליתאינטונציה שונה ומשמעות שונה מזו שב

משיבוצי� וממובאות שאינ� ידועי� , לבד ממושגי�, את ייחודה ליהודית

  . והלשו� הזאת מתאפיינת בה�, בהכרח לקורא הישראלי

  

_____________________________________  

  

  

 .48–27' עמ, 2010, וראו בהרחבה שלג 1
במאמר זה . מקראיי��הוגדרה היהודית כשואבת בעיקר מהמקורות הבתר במאמר הקוד� 2

 .היא שואבת ג� מלשו� המקרא כציטוטי� שלמי� וכציטוטי� ששונו מעט כפי שנראה להל�
משתמש במונח ישראלית לתיאור השפה בישראל ומנגד אותה ) 2008; 2005(צוקרמ�  3

לית ליידיש ולסלבית ולמרחקה לזיקתה של הישרא, בי� השאר, א� הוא מכוו�, לעברית
 .אי� הגדרתו דומה לזו שלי. מהשמית ולהיותה שפה מעורבת מיסודות רבי� ושוני�
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על דר� השלילה כלשו� שאינה מסומנת ואינה  הוגדרה ישראליתה

על כל  ישראליתמכילה את ה, לדרכי, יהודיתה. נסמכת על מקורות אלה

, המחזה שאדו� בו עתה. ואי� ביניה� סתירה אלא זו מכילה את זו, רכיביה

בתוספת חלק נכבד  ישראליתמכיל את כל המאפייני� המרכיבי� את ה

להגדרתי אינ�  ישראליתירות בהיצ. השואב מרובדי הלשו� הקודמי�

למשל בכתיבתו , מהדהדות את רובדי הלשו� הקודמי� ואת מקורות היהדות

" איה"למשל (בסרטי� רבי� , בכתיבתה של סביו� ליברכט, של אתגר קרת

משפחה "דוגמת (ובהצגות תיאטרו� רבות ) של מיכל ברזיס ועודד ב� נו�

, לשו� ענייה או לשו� רזההישראלית אינה בהכרח  4).של ענת גוב" חמה

. והיא נשענת על התרבות המתחדשת ועל הלשו� המתפתחת והמתעשרת

כמו כ� היא כוללת בתוכה רכיב אוניברסלי רחב מבחינה תרבותית ומבחינת 

ה� לעתי�  יהודיתא� רכיבי� נסמכי מקורות קודמי� ב. הנחת הידוע

, רכבת אפואמו יהודיתה. קרובות מחסו� בלתי עביר לקוראיה ולשומעיה

מרכיבי� המהדהדי� את מקורות היהדות ה� מו ישראליתמה, להגדרתי

הוא ישראלי שג�  יהודיתהכותב ב. מבחינה תרבותית ה� מבחינה לשונית

הוא אינו רוצה לוותר על . מקורות היהדות חשובי� לו וה� חלק מזהותו

  . חלק זה

התייחסו את דבריו של הרב רפי פוירשטיי� ב יהודיתלהחיל על ה אפשר

. 'ויו החיבור'את הציבור הדתי מאפיינת תכונה שאני מכנה : "לציבור הדתי

מפני שהוא מחובר לכלליות , דתיותו אינה המרכיב העיקרי בזהותו

 יהודיתנמעני ה: ובעניי� הלשו� 5."הישראלית ותופש בה מקו� הול� וגדל

� ה� מבחינת הצורה ה� מבחינת ההדי ישראליתמסוגלי� להתמודד ע� ה

אינ�  ישראליתנראה שנמעני ה. שהיא מעלה וכ� ע� רובדי לשו� קודמי�

  . לפחות לא ע� כל רכיביה, יהודיתמסוגלי� להתמודד ע� ה
  

_____________________________________  

  

  

היא מגדירה את ). 114' עמ, 2002(הגדרת הישראלית כא� שונה מהגדרתה של פלדמ�  4
הישראלית כתרבות המזוהה ע� קיו� יהודי לאומי נאור המתחדש במדינת ישראל 

) 2010(שלג משתמש בספרו . כלומר לדידה הישראלית מכילה את היהודית. ציונית�הפוסט
א� אינו ד� , כלומר במשמעותה התרבותית, במילה יהודי באופ� דומה לשימוש בה כא�

 .בלשו� עצמה
  .22.04.05, בהנחיית ירו� לונדו�, ידיעות אחרונות, שיח שהתפרס� במוס� ספרות�ברב 5



רבקה בליבוי�  68
 

 
תערובת : יהודיתבמאמרי הנזכר הבחנתי ג� בי� שני סגנונות ב

, בשני הסוגי� השפה שואבת מלשו� המקורות ומהדהדת אות�. ותרכובת

בתערובת נית� להבחי� . בתחביר בי� באוצר המילי�בי� , בי� במורפולוגיה

מבחינת הלשו� מדובר בלשו� . בכל רכיב בנפרד ובתפרי� שבי� הרכיבי�

יש בתערובת חלקי� מעברית ישראלית עכשווית לצד קטעי�  6.הטרוגנית

, בי� א� מדובר בציטוטי�, הכתובי� בעברית שמזכירה רבדי� קדומי� יותר

במורפולוגיה ובתחביר המזכירות עברית  :בשיבוצי� או בדרכי לשו�

היא גו� חדש והומוגני מבחינה לשונית ואי� בו הקפיצה  התרכובת 7.כזאת

   8.והמעבר מלשו� ללשו�

כלומר , תערובתה: יהודיתבמאמר הנוכחי אדו� בסוג אחד בלבד של ה

) 46' עמ, 2005(דלז וגואטרי . בלשו� שרכיביה מובחני� היטב זה מזה

ומדבריה�  ישראליתוה יהודיתהמתאי� בחלקו להגדרת ה מעמידי� מודל

המתאי� בחלקו , )50' עמ, ש�" (טריטוריאליזציה�רה"אשתמש רק במושג 

כוונת� לאימו� מחדש וא� מוקצ� של מסורות . כפי שהוגדרה כא� יהודיתל

ולפנייה אל מקומות לשוניי� אחרי� שמצויי� בעמדה של , לשוניות שנזנחו

כל זאת ביחס להגמוני . אפילו מאיימת, מודחקת, טיתחיצוניות אנטגוניס

אנו בוני� "המחזה  –היצירה שתיבח� כא� ושמוגדרת כיהודית . ולמקובל

. עשוי להקשות על נמעני� שאינ� בקיאי� במקורות היהדות, "פה נמל

מאמצת אמנ� מסורות לשוניות שנזנחו על ידי חלק מהאוכלוסיה  יהודיתה

העמדה המינורית כפי שמגדירי� . א� לא נזנחו כליל על ידי חלק אחר בה

 יהודיתמתקשרת אצלנו להופעתה המחודשת של ה, אותה דלז וגואטרי

ולחידוש הקשר ע� רבדי� קודמי� של , בתו� המרחב של הישראליות

אינה , זו כלפי הלשו� העברית ההולכת ומתעצמתעמדה מינורית . העברית

מסמנת רק עמדה נוסטלגית של שימור שפת הלאו� על רבדיה וגלגוליה 
  

_____________________________________  

  

  

שמעו� , )שותפי סוד(ספריה� של מירה קדר , )2012, בליבוי�(את התערובת ייצגו ש�  6
  ).אבני שיש טהור(והרצל כה� ) כפור(אד� 

) 50' עמ, 1989, בחטי�; 434' עמ, Bakhtin 1981,(התערובת מזכירה הבחנות של בחטי�  7
  .אגב הדיו� בהטרוגלוסיה ופוליגלוסיה

תיאו� , בואי הרוח, שחרכעפעפי (את התרכובת ייצגו ש� בעיקר ספריו של חיי� סבתו  8
  ).כוונות
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ההיסטוריי� השוני� אלא יש בה מחאה נגד ניתוק הרצ� ההיסטורי הטבעי 

יש בה מודעות הולכת וגדלה לכוח� של  כמו כ�. של השפה העברית

  . המילי�

בי� על הרכיב , יהודיתל חלק מרכיבי ההסירוב של הכותבי� לוותר ע

, יהודיתהישראלי ובי� על הרכיב היהודי ששניה� מרכיבי� להגדרתי את ה

ואכ� עמדת כותבי המחזה . תרבותית שלה��מצביע על המודעות הפוליטית

הכותבי� . שהוא הקורפוס ביסוד המאמר הזה נובעת כנראה מסירוב כזה

אחד מפירושיה של ". ערכותחיזיו� בחמש מ"מכני� את המחזה שלה� 

ואכ� יש כא� מעי� חיזיו� המגל� , הוא דבר שרואי� בדמיו�" חיזיו�"המילה 

  . בתוכו תקווה לשינוי

בחינה של טקסט , כמוב�, אינה חופפת ישראליתל יהודיתההבחנה בי� 

עברי מודרני בלתי מסומ� מבחינת רובדי הלשו� המרכיבי� את אוצר 

ברור שכל טקסט כזה מכיל מילי� מרובדי לשו� קודמי� . המילי� שלו

א� אי� בטקסט  9,)מילי� הממשיכות לשמש ג� בימינו א� מקור� קדו�(

פס כארכאי ואולי א� שימוש בדקדוק העתיק שנת ישראליתעברי הכתוב ב

או במטבעות , בייחוד בצורות ממערכת הפועל המקראית, משהו עבש

בשיבוצי� ובמובאות שאינ� משמשי� בשפה , במילי� במונחי�, לשו�

  . הרגילה

  

  "אנו בוני� פה נמל"המחזה . ב

 יהודיתהייתה שה) 2012בליבוי� (המסקנה שעלתה ממאמרי הקוד� 

וכשהיא מכוונת לקהל הרחב ולא , בפני חלק גדול מהישראלי�" חסומה"

היא עשויה להקשות על , לקהל מצומצ� האמו� על מקורות היהדות

בפסטיבל עכו האחרו� ! הפתעה –א� הנה . הנמעני� שאינ� בקיאי� בה

הטקסט "בפרס הראשו� בקטגוריית " אנו בוני� פה נמל"זכתה ההצגה 

  

_____________________________________  

  

  

 ,צרפתי; 1976 ,סיוו�;  ,1975Rabin ;1969, למשל בהט, ורבי� המחקרי� בנושא זה 9
  .2005, בליבוי�; ,Reshef 2003 ;א"תשנ
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וש בציטוטי� ובאזכורי� תרבותיי� ה� מתרבות המחזה גד 10."המצטיי�

הוא דוגמה . העול� ה� מהישראליות המובהקת ה� מהמקורות הקדומי�

המחזה עוסק בחבורת ימאי� . תערובתמובהקת למה שכונה כא� 

הנה תיאור קצר של . שמגיעה לחו� ומחליטה להטיל עוג�) פיראטי�(

ת לקראת הפסטיבל המתרחש בה כפי שתוארה בפרסומי� בעיתונות היומי

  .ובאתרי� המפרסמי� את הפסטיבל

זיכרונות : קו החו� שלנו הנמתח מצפו� לדרו� מלווה אותנו בכל אשר נל�

העלמה המצפה בכל נמל וקולות , שירו של הפיראט ,מ� ההפלגה ההיא

מ� הי� באנו . תורידנו אל המעמקי� שזמרת� עוד, רחוקי� שהעדפנו לשכוח

הוא בית וחו� , שלנו הנמל, והנמל. וק אותנו חזרהלכא� ואל הי� רוצי� לזר

 מבטחי� א� ג� המקו� בו נידחק לסירות משוטי� כשכל הדרכי� האחרות

בנינו אותו בשתי ידינו . מפת� הדלת, הס�, הוא המפגש הראשו�. ייחסמו

הנמל שלנו . רגלנו העקומות עומדות ומתגעגעות שתי המיובלות ועל רציפיו

   11 .נבנה � שא� פע� לאהוא געגוע לכל הנמלי

  

וניכר הרצו� לא , במחזה הזה ניכרת האהבה לשפה בכלל ולעברית בפרט

היחס למקורות הקדומי� רציני ומכבד ואינו . לוותר על א� אחד מרבדיה

הקצב המסחרר שבו נאמרו הדברי� בהצגה והאזכורי� . אירוני או פרודי

אפילו  –משחקי המילי� והלהטוטי� הלשוניי� הפכו הצגה זו , הרבי�

י שאמונה על רובדי הלשו� השוני� ובקיאה למדי במקורות לצופה כמונ

ליצירה שנדרשת הייתה תשומת לב מירבית ודרוכה לאורכה כדי  –היהדות 

יש . על ההדי� ועל הכוונה בכל שורה שהושמעה, לעמוד על כל הדקויות

, שירת הי�: במחזה שימוש במקורות מרובדי הלשו� השוני� העוסקי� בי�

המקורות . של הנגיד" הי� ביני ובינ�"� והשיר משניות שעוסקות בי

המחזה עוסק ג� במעבר בי� קודש . ליי� עוסקי� ג� בקדושה ובטהרה"החז
  

_____________________________________  

  

  

אני מודה לצוות ההצגה על נדיבות� ועל שאפשרו לי להשתמש בטקסט לצור� מאמר  10
ברשימת המקורות שבסו�  חבריו שמותראו (ות שמורות לצוות ההצגה כל הזכוי© . זה

כמו כ� אני מודה לצוות הכותבי� על שהבהירו לי בשיחתנו את עמדת� בענייני� ). המאמר
  .אחדי�

  ./http://www.garber-tickets.co.il: הציטוט מתו� 11
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יש כא� מאבק לקריאה מחדש של . לחול ובכוח הנובע מהמעבר הזה

יש . המילי� שייכות לע� והע� שיי� למילי�"טקסטי� קדומי� והצהרה ש

יש להחזיר את . מקו� מנוכס אמנ� לתת לה� מקו� של קודש אבל לא

   12".השפה והמילי� לרשות הכלל

בי� כצורת� בי� כמהדהדי� את , ההסתמכות על מקורות היהדות

לא יכולתי שלא לתהות על שאלת התאמת . הפתיעה אותי, הטקסט המקורי

ועל המחשבה בדבר קהל היעד המתאי� ) החילוני ברובו(ההצגה לקהל 

עד כמה הבינו את משחקי , נאמר במחזהעד כמה הבינו הצופי� את ה: לה

המילי� המבוססי� על מקורות אלה ועד כמה יכלו לעקוב אחר העושר 

בסו� ההצגה ניגשתי לאחת המשתתפות בהצגה . הטקסטואלי שבו

לשאלתי למידת הבנתה את  .ענתה – 26. ושאלתי לגילה) מוזיקאית(

ל� במה, ובהמש�, הטקסט ענתה שבתחילה הבינה רק כמחצית ממנו

 ,בעקבותיה� ובעזרת ההסברי� שקיבלה מהכותבי�, החזרות הרבות

תשובת� של צופי� צעירי� אחדי� ששוחחתי . הצליחה להבי� את רובו

ה� לא הבינו חלק מהנאמר והרגישו מעט מתוסכלי� : עמ� הייתה דומה

  . מכ�

עצ� . מצביעה על תקווה" עוד לא אבדה תקוותנו"כותרת המאמר 

בחרו לשלב בטקסט ההצגה , חילוניי� למהדרי�, ירי�העובדה שיוצרי� צע

, שלה� קטעי� שלמי� ושיבוצי� מהמקורות בהצגה שמיועדת לקהל הרחב

זוהי עדות להכרה של . מצביע על תקווה ועל ציפייה, לאו דווקא לקהל דתי

יש כא� הצהרה בדבר , יותר מכ�. הכותבי� בחשיבות הכרת המקורות

שכ� היא מכילה , להגדרתי, יהודיתה היא למעש: שלה�" ישראליות"ה

 �יש כא� למעשה אינטר. לאומיי� ויהודיי��בי�, אזכורי� ישראליי�

וככזו היא יכולה להיות גלויה לרוב הצופי� , טקסטואליות במובנה הרחב

אלה המזהי� את ההקשרי� נהני� הנאה . או שמורה רק ליודעי הטקסטי�

הזיקות האלה יוצאי� הא� שאר הצופי� שאינ� מכירי� את . נוספת

  

_____________________________________  

  

  

הציטוט מתו� דבריו של אחד מכותבי ההצגה נטע ויינר בעקבות שיחתי עמו  12
)20.12.2012.(  
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? הא� ה� מסוגלי� ליהנות ממחזה כזה 13?מתוסכלי� ואולי א� ניזוקי�

של , ולו חלקי, בשיחה ע� הכותבי� עלה שה� הביאו בחשבו� חוסר הבנה

ה� חשבו שאכ� הקהל עלול לחוש מותש מהקצב שלה ומ� . הנאמר

וכתוצאה מכ� יאפשרו לקהל , ההדהודי� הרבי� שהוא נדרש להעלות

. מעבר למילי� יש מקו� לרגש. לפנות לכיוו� הרגש ולהגיב בצורה רגשית

. התעייפות זאת היא מטאפורה לקורה במילי� במרחב הציבורי והפוליטי

ואז מתחיל הרגש , מפוליטיקה, יש התעייפות ממילי� הנזרקות לחלל

   14 .לפעול

שהרי מילי� נאמרות בהקשר פוליטי , למחזה יש ג� פ� פוליטי ברור

א� . לאור� כל המחזה יש מעבר מעברית לערבית. ש לה� מטע� פוליטיוי

, )165' עמ, 2005בליבוי� (פע� שיבו� מילי� מערבית היה נחשב ליוקרתי 

אי� ספק שמעמדה של הערבית ירד בקרב דוברי העברית . לא כ� כיו�

. אלא נחשבת כפחותת ער�, מהיוקרתי, הערבית אינה חלק מהמער�. בזמננו

, � הבעת עמדה פוליטית וקריאה להחזרת מעמדה של הערביתיש כא� ג

מכל מקו� השימוש בערבית  15.שפתה ותרבותה אל הפסיפס התרבותי שלנו

לא ארחיב . לפחות במשלבי� אחדי� שלה ישראליתהוא חלק מהשפה ה

אנשי , הבוני�. ורק אביא דוגמה קצרה לשיבו� כזה מערבית, בנקודה זו כא�

  :תמדברי� ג� ערבי, העמל

  אנו בוני� פה נמל  .1
  

_____________________________________  

  

  

הד� באינטרטקסטואליות , )102' עמ, 2008(היא בעקבות דבריו של אוריי�  שאלה זו 13
להכרת המקור כא� יש תפקיד . ואומר שאלו שאינ� מכירי� את הזיקות אינ� יוצאי� ניזוקי�

  .נכבד בהבנת הטקסט במחזה
רבי� : נדמה לי שדבר דומה קורה בבחירות לכנסת: לש� המחשה של תהלי� כזה 14

  .רי שהותשו מכול המילי� הריקות והמצעי� הדומי�אח" הבט�"בוחרי� מ
נראה שמעמדה כשפה שוות ער� במרחב . ייתכ� שמסתמ� שינוי במעמדה של הערבית 15

עבודה "הציבורי הול� ומתחזק לאחרונה באמצעות המוזיקה וסדרות טלוויזיה כמו 
בשעות ומשודרת , זכתה להערכה רבה ולפרסי�, סדרה זו המדברת בשתי השפות". ערבית

אינה מוצגת כנחותה , הערבית בה היא שוות ער� לעברית. ההקרנה הזוכות לקהל רב ביותר
מאל� הוא שהזוכה בתחרות . כלל ועיקר וא� מעוררת סקרנות ועניי� אצל ציבור הצופי�

. שבמהל� התכנית שרה א� שירי� בערבית, היא בחורה ערביה" דה ווייס"הפופולרית 
, ייכל יש שיר בערבית לצד שירי� בעברית כשיר שווה מעמדבתקליטור החדש של עיד� ר

  .ויש דוגמות רבות להתחזקות מעמד הערבית בתחומי התרבות השוני�
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  נמל שיפרח על כל מה שקמל

  כל מי שק� על יוצרו פה יגדל

  . אנו בוני� פה נמל

  דווקא קל, פה למה

  כי הכלו� פה עשיר והתכלס כה דל
  לאמא נמל �לי�דא

  איסתיקלאל? למה פה
  ביל ביל בילאדי נבני פורט

  בידי בילדינג הו� אבורט 

  בלאדי בילאדי באלא פורט

  טיי� איז שורט –בסורעה איבני 

  !אנו בוני� פה נמל
  

: ביניה� בולטות בייחוד שלוש תמונות. במחזה תמונות קצרות רבות מאוד

השנייה כולה היא טקסט , האחת מבוססת בחלקה הגדול על טקסט מקראי

ג� בתמונות . והשלישית מבוססת על שירת ימי הביניי�, לי כלשונו"חז

הנה תמונה אופיינית  16.רות ואזכורי� שלה�האחרות עולי� הדי� למקו

  :מפתיחת המחזה

  פריסת הרשתות –הפיראטי� . 2
  .......א: פיראט א

  סטופ: פיראט ב

  'ס: פיראט א

  סיביליה: פיראט ג

  סביו�: א

  סממית: ב

  סיגלית: ג

  ?לנדאו: א

  

_____________________________________  

  

  

קטעי המחזה הובאו ככתב� וכלשונ� למעט תיקו� שגיאות ספורות והתאמה לכללי  16
בתקליטור החדש של עיד� רייכל יש שיר בערבית  .הכתיב המלא שתוקנו בידיעת המחברי�

ויש דוגמות רבות להתחזקות מעמד הערבית , לצד שירי� בעברית כשיר שווה מעמד
  .בתחומי התרבות השוני�
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  .בנאי, לא: ב

  שיי� או� דה ניי�, טפו: א

  שיי� או� דה גיי�: ג

  שיי� או� דה י�: ב

  אשוי�: א

   אי� ל� שיימ� מושג: ג

  שודד י�: א

  ?שוד ושבר ג�: ג

  יש הד לשוד: א

  .ממזמ�, השוד איז דד: ב

  .השוד איז מד: ג

  .השוד איז מייד אי� פלשתינה: א

  .יינה'השוד איז וולמייד אי� צ: ג

  .כל שוד איז מייד: ב

  .קול שודיז הנה זה בא: א

  .זה בא בימי� וזה ובא בי�: ב 
  

התמונה מתחילה : בקטע זה יש אזכורי� לתרבות הישראלית העכשווית

והשמות לקוחי� ברוב� מהישראליות , "אר�, עיר"במשחק הידוע 

של " ביט�] שממית[סממית "המערכו� הידוע ( סממית, סביו�: העכשווית

מוזיאלית  –גבוהה , ומיד לתרבות אחרת) מוסוות" פרחות"הד� ב, נאור ציו�

כלבתה (לסיגלית  –ובמעבר חד לתרבות העממית , לאמנית סיגלית לנדאו –

רק "שכיכבה בתכנית הטלוויזיה הפופולרית , האהובה של אורנה בנאי

הדבר . ההגויות כביכול בהגייה יידית ומש� לשתי מילי�, ")בישראל

, אמנ� אי� כותבי� כ� את המילה ביידיש( אשוי� ושיימ�: מתבטא בכתיב

 שוד ושברמכא� לניב ). א� הכתיב משק� הגייה אשכנזית של הצירי

 קול שודיז הנה זה באואחריו ) ישעיהו וירמיהו(שמקורו בדברי הנביאי� 

את "). אברה� בא בימי�("בימי�  באו") קול דודי הנה זה בא"מהדהד את (

הד לעובדה שמדובר  –נית� כמוב� להבי� כפשוטה  יש הד לשודהשורה 

וכ� נית� להבינה כהד לצירו� , בחבורה של פיראטי� המתקרבי� לחו�

היא ישראלית מובהקת ותוצאה של  ממזמ�המילה . המקראי" שוד ושבר"

בעברית א� הוא השימוש הרב במילי� מאנגלית תו� כדי שיחה . גיבוב
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, כל אלה נאמרו בקצב מהיר מאוד. מאפיי� את העברית הישראלית של ימינו

ולעיני הצופה נפרשת מניפה של ישראליות חדשה או תקווה לישראליות 

. חדשה המתבטאת ג� בלשו� והמכילה אזכורי� רבי� של מקורות היהדות

" א בימי�ב", "קול דודי הנה זה בא"יש כא� הנחה של ידע של הביטויי� 

לצד הנחה של בקיאות בתרבות ובמה שמרכיב את הישראליות , ועוד

למעשה יש . יינה'מייד אי� צכל זה לצד ). למשל שתי הסיגליות והסממית(

כמיהה של הכותבי� לא לישראלי חדש הנטול שורשי� , תקווה, כא� רצו�

 )להל�( 3דוגמה . אלא לזה הנטוע בכל אוצרות השפה ובכל רבדיה, ועומק

  . היא המש� תמונת הפיראטי�

  במיז� חדש להטיל מצור ימי פה: ב      .3

  סגר מימי ש�: ג

  אבל על הידיי� ד�, בסגר פני� יפות: א 

  ...אבל המזג ח� –בסבר פלוצקר וחיו� 

  אבל הקמי� להרג� השכ� להרג�... הכל בסבר: ג

  בלב חפ�: א

  בלב י�: ב

  עד מתי נשב ונחכה למרי�: ג

  יאללה�: ב

  ?שטקליס: א

  שתבוא ותפתח את הפה ותשיר מלוא גרו�: ג

  שירת עד: א

  שירת י�: ב

   

התמצאות : ג� בדוגמה זו יש הנחה בדבר הידע המצופה מהצופי� במחזה

סבר ( לסברומש� ) מושג שכיח במקומותינו( הסגר: הישראלי" מי ומה"ב

הבא להורג� השכ� ההד ל, )פלוצקר הכתב הכלכלי של ידיעות אחרונות

 שטקליס) יאללה�( מרי� יל�, )ד, למשל במדבר רבה כא, מהמדרש( רגולהו

מרי� , של הילדות, מרי� שלנו: יש כא� שלוש מרי�. בשירת הי� מרי�לצד 

  . לכול� יש כא� מקו� –מהתורה ומרי� הרומזת לדר� ההגייה הערבית 

וחלקי� , יש הדי� רבי� לפרק טו בספר שמות) להל�( 4בדוגמה 

+ַמר א%ֵיב ֶאְר�ֹ� : "זו ה� כמעט שיבו� מדויק מהפרקנכבדי� בתמונה 

ָעAִי ְוִזְמָרת ָי@ , <ִ=יג ֲאַחֵ;ק 7ָָלל 8ְִמָלֵאמ% ַנְפ7ִי +ִריק ַחְר9ִי %8ִרי7ֵמ% ָיִדי
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הֹמֹת BְברBַח <Dֶיָ� ֶנֶעְרמB ַמִי� ִנCְבB ְכמ% ֵנד נְֹזִלי� ָקְפאB ְת , ַוְיִהי ִלי ִליB7ָעה

כמו כ� יש בתמונה ניבי� המושרשי� ". סBס ְורְֹכב% ָרָמה ַב�Eָ, 9ְֶלב ָי�

הלשו� עצמה נוהגת "). עבד נרצע"ו" אב� שאי� לה הופכי�("במקורות 

צורות עתיד מאר� (נשברה ונורידה  –לעתי� על דר� העברית המקראית 

אפילו , יותומאיד� גיסא יש בה צורות עכשוו). שאינ� מצויות בפרק עצמו

  :ח"אמלו בלבלתכמו , מחודשות

  מתיחת הרשתות –הפיראטי� . 4
  !תראה, הנה: א

  אניית תרשיש, על האופק

  :ודאי מלאה היא כל טוב

  .מעפילי� וחשיש, מוטות ברזל טורקיי�

  הבה: ג/ב

  ברוח אפינו, איש איש נשברה: א

  נורידה: ג/ב

  .במצולות, כאב� שאי� לה הופכי�: א

  .נהייה לעצמנו הישועהבעוז ובזמרה 

  נוריק חרבנו, תמלאמו נפשי

  נחלק שלל: ג/ב

  ברוח אפנו: א

  יא שמעו�: ג/ב

  ייצבו כמו נד נוזלי� נערמו מי� קפאו תהומות: א

  בלב י�: ג/ב

  בלבנט: א

  לבד: ג/ב

  לעד בבלבלת: ש

  האוריינט בלבד

  אויב: ג/ב

  ארד� אשיג: א

  אחלק: ג/ב

  שלל: א

  אחלק

  ח"אמל: ג/ב

  אחלק שוב, עמלהבלי : א
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  עמלק: ג/ב

  ל� ול�: א

  אוז� �ולקלוק לח בתנו

  עבד: ג/ב

  א� נותני� ל�, נרצע: א

  קח: ג/ב

  אבזוז ג� בא�, בזזתי את וגנר: א

  בזזתי את ההמנו�, בזזתי את ההמו�

  ואת עגנו�, בזזתי את שירת הי�

  .אני בז בשמי�. ואני בז לביזיו�

  כי לא בכנפי נשרי� אלא בטלפי הבז

  ורוכבו ומבחר שלישי� נטביעסוס 

  בדלי של צמנט: ג/ב

  כעופרת יצוקה: א

  במי� אדירי�: ג/ב

  ונושיב עליה� את מי הי� ואנו: א

  ע� דגל קשור

�  לרגל של ע

  נל� שוב בלי בושה

  ביבשה: ג/ב

   

לצד הדי� אחרי� " בשלח"שירת הי� מפרשת מ יש ציטוטי�קטע הזה ב

במקו� : במקומות אחדי� שונה הגו�". עופרת יצוקה"כמו למבצע , שבו

. לעצמנו הישועה בעוז וזמרה נהיהנכתב " עזי וזמרת יה ותהי לי לישועה"

, הכותבי� משתמשי� דווקא בשירת הי� בשינוי הגו� ומחזירי� אותו אלינו

ורה יש כא� מהל� של חילו� העברית לכא. לא לאל, לא לכוח חיצוני

מהל� זה מזכיר את השיר . הספוגה ערכי� דתיי� תו� העשרת העברית שלנו

א� שתוכנו של " פ� השמ�"ו" הנס"שנהגו לשיר בעבר בחנוכה בעקבות 

נס לא ): "ועד היו� שרי� אותו בטקס הדלקת המשואות(השיר כמוב� הפו� 
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הוא ביטוי מתריס נגד הנס ונגד שיר זה  17."פ� שמ� לא מצאנו, קרה לנו

הציוני הוא בעצ� המרד " הנס"עבור מחבר השיר . האפשרות לסמו� עליו

ממבט ראשו� נראה שג� במחזה . אלוהי" נס"שלו בציפייה המסורתית ל

עזי וזמרת יה ויהי לי "במקו� האמירה המקורית : ננקטת עמדה דומה

בעוז ובזמרה נהיה ": נכתב כאמור, שבה האל הוא מקור הישועה "לישועה

א� יש לשי� לב לכ� שבמחזה הדמות אשר מרשה ". לעצמנו הישועה

היא נער ) כולל עקירת ש� האל(לעצמה לעוות את הנוסח של שירת הי� 

סיפו� בספינה של פיראטי� אשר ברגע של שיגעו� גדלות בטוח שהוא רב 

רת נער הסיפו� הזה מייצג גישה שנראית שהיא עצמה מושא לביקו. חובל

נראה שעמדת� היא שאי� למקור זה קיו� כשהוא מנותק . של כותבי המחזה

משורשיו ההיסטוריי� והדתיי� ושלשירת הי� אי� ולא יכול להיות ער� 

   .ספרותי גרידא ללא האמונה הבוערת בכל אות בה

בזזתי את : בתמונה זו הכותבי� מעידי� על שאיבת� ממקורות שוני�

) או בזיזה(יש כא� נטילה . עגנו�, שירת הי�, המנו�, המו�, בא� 18,וגנר

מושגי� מהתרבות הישראלית ) בזיזת(ממקורות מקראיי� לצד שאיבת 

רגל של ע� קשורה בתודעתנו . לא נפקדת כא� ג� רגל של ע�. והעולמית

בפונדק קט� ה� ישבו שלושת� ע� ": "בפונדק קט�"לימאי ולי� ולשיר 

�   .ליות מגוונת והיא אנכית ואופקיתהאינטרטקסטוא 19."קברניט ולו רגל מע

בתמונה זו . לי"היא תמונה המבוססת כולה על מקור חז) להל�( 5דוגמה 

   20.כול� קשורות לענייני הי� ולענייני קדושה וטהרה, צוטטו משניות שלמות

  הכשר הרשתות –זקני ציו� . 5 
  .�2ֶֶרְ� ֳאִנ0ָה ְבֶלב יָ ) מ%לי ל(ֶ%ֶ(ֱאַמר . ִמַ(ִי� ַלְ&ִפיָנה ֶ%ִהיא ְטה�ָרה: מסכת שבת: זק� א

, ִני�9%ֶ�ְרִעי� 8ְת�ָכ7 ֲחִמ3ָה ֵזְרע� –ִמַ(ִי� ַלֲער4ָגה ֶ%ִהיא 3ָ%ִה ַעל 3ָ%ִה ְטָפִחי� 

  .;ְר8ָָעה 8ְ;ְר8ַע ר4ח�ת ָהֲער4ָגה ְוֶאָחד 8ֶָאְמַצע
  

_____________________________________  

  

  

  .ל"קצי� החינו� הראשו� של צה, אהר� זאב: מילי� 17
כולל , "הכול"הדוברי� כא� רוצי� לשאוב מ, א� שוגנר עדיי� מוקצה במקומותינו 18

  .מנושאי� אסורי�
  .בני ברמ�: לח�, אהר� שבתאי: מילי� 19
מראי המקו� כפי . כולל הניקוד שהשתמשו בו, הטקסט מובא כפי שנמסר לי ללא שינוי 20

  .שמופיעי� בטקסט ההצגה ואינ� מפורטי� מעבר לכתוב כא�
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, ַעל ִעיר ֶ%ִהִ=יפ4ָה ג�ִי� א� ָנָהר, יִעי� 8ָ3ַ8ַתַעל ֵא>4 ַמְתרִ : מסכת תענית: זק� ב

, ִ%ְמע�� ַהBִיְמִני א�ֵמר. ְלֶעָזָרה ְולֹא ִלְצָעָקה, ַר8ִי י�ֵסי א�ֵמר. ְוַעל ְסִפיָנה ַהִ@ָ<ֶרֶפת �0ָ8ַ

  :ְולֹא ה�ד4 ל� ֲחָכִמי�, ;� ַעל ַה2ֶֶבר

� 4ִמ� ַה�0ָ ַלְ&ִפיָנה 4ִמ , �0ָ ַל%ָ8ָ0ַה 4ִמ� ַה%ָ8ָ0ַה ַל�0ַָה9�ֵרק ִמ� הַ : מסכת שבת: זק� ג

. ְמַטְלְטִלי� ִמ9� ָלז�, ְסִפינ�ת ְק4%ר�ת ז� ָבז�. Cָט4ר, 4ִמ� ַהְ&ִפיָנה ַלֲחֶבְר7Bָ, ַהְ&ִפיָנה ַל�0ָ

ָ=פ�ת, ִא� ֵאיָנ� ְק4%ר�ת D@%ֶ יCִ ֵאי� ְמ , ;� ַעל�  :ַטְלְטִלי� ִמ9� ָלז

. יָנהַמֲעEֶה 8ְַבְית�ס �8ֶ ז�ִני� ֶ%ֵהִביא ְגר�ְגר�ת 8ְִסִפ : מסכת עבודה זרה: זק� א

Fֹל , ֶזה ַהFְָלל. ְוָ%;ל ַלֲחָכִמי� ְוִהBִיר�4, ְוִנְ%8ְBַָרה ָחִבית ֶ%ל ֵיי� ֶנֶסְ� ְוָנַפל ַעל ַג8ֵיֶה�

�Bָר, Fֹל ֶ%ֵאי� 8ֲַהָנGת� 8ְנ�ֵת� ַטַע�. Gס4ר, ֵת� ַטַע�8ַ%ֲֶהָנGת� 8ְנ Dַפל , מ)ָ%ֶ �Fְג�� חֶֹמ

  :ַעל 8ֵHַי ְגִריִסי�

, ַהָ<ֵמא ַמFֶה ֶאת ַהָ<ה�ר. ָטה�ר, ַהָ<ה�ר ַמFֶה ֶאת ַהָ<ֵמא: מסכת זבי�: זק� ג

  :נ�ֵפלֲהֵרי ַהָ<ֵמא , ֶ%ִא� ִיָ@ֵ%ְ� ַהָ<ה�ר, ָטֵמא

, 8ְִכֵלי ֲאָבִני�, ֲאִפ>4 ִבְכֵלי ְגָלִלי�, 8ְָכל ַהFִֵלי� ְמַק%ִ2ְי�: מסכת פרה: זק� א

  .4ִבְסִפיָנה ְמַק%ִ2ְי� 78ָ. 4ִבְכֵלי ֲאָדָמה

ְלָח�, ְוַהַ&ְפָסל, ְוַהFִֵ&א, ְוַהִ@ָ<ה: מסכת כלי�: זק� ב D3ָרה , ְוַהְ&ִפיָנה, ְוַה�ֶ%ל ְוַהְ@נ

  .ֲהֵרי ֵא>4 ְטה�ִרי�, ֶחֶרס
  

אווירה של לימוד לו תרמה� הטקסט ה� האינטונציה ותנועות הגו� והידיי� 

. לית לישראליות העכשווית"חז�בכ� פורצת המציאות היהודית. ישיבתי

עבור רוב הישראלי� זהו מפגש ע� טקסטי� בלתי מוכרי� בלשו� ארכאית 

בי� הקווי� . פייניי� ללשו� חכמי�משהו הנובעת מקווי� לשוניי� האו

 –המקראי " התפעל"לי תמורת "החז" נתפעל"שימוש בבניי� : האלה

על דר� לשו�  � -במקו� �Fסיומת , "שאל את"במקו�  שאל ל, נשתברה

   .חכמי� ועוד

במשאל בזק שערכתי בי� מספר צעירי� משכילי� ה� נשאלו מה 

משמעו " להודות ל"הצירו� ". ולא הודו לו חכמי�"פירוש הפסוקית 

א� בעברית שלנו משמעותו , לי"בהקשר השקלא וטריא החז" להסכי� ע�"

. רוב הנשאלי� הבינו את המילי� במשמעות� המודרנית. אחרת לגמרי

חשיבות הכרת טקסט המקור והלשו� המיוחדת דוגמה קטנה זו מדגימה את 

  . שלו

, יש עוד מילי� ומונחי� בטקסט הזרי� לאוזנו של הישראלי המצוי

, יי� נס�, גרוגרות בספינה, ואפילו כלי אבני� וכלי אדמה, כלי גללי�"כגו� 
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א� הזרות אינה פוגמת . ועוד הרבה" הנאתו בנות� טע�, מוקפי�, פטור

וא� שמילותיו סתומות , קסט נאמר בקולהט. להפ�, בהנאה מהנשמע

בייחוד כשהוא נאמר בהגייה , יש לו מנגינה מיוחדת משל עצמו, משהו

. למקו� אחר, הטקסט לוקח את הצופי� למסע קסו� ואקזוטי. ישיבתית

ה� , למילי� לא מובנות לחלוטי� יש כוח משלה�. להרחקה הזאת יש קס�

יש , יתר על כ�. לה� כוח גדוליש , אינ� שחוקות ומאובקות מחיי היומיו�

ומובלעת פה עמדת , חזרה של ענייני קודש וחולי� להקשר המקורי שלה�

   21.הכותבי� היוצאי� נגד שימוש במילי� כאלה בהקשרי� שאינ� מתאימי�

מבוססת על שירו של רבי שמואל ) להל�( 6התמונה המוצגת בדוגמה 

 ,"סלקטור"לייני� וההב: ועל סצנת המועדוני�" הי� ביני ובינ�"הנגיד 

נגידית הסלקטור מדבר , הבלייני� מדברי� ישראלית. בפתח ,המאבטח

בי�  22)לא אטה לחלות�(בתמונה יש שילוב של שתי השפות . ביניימית�ימי

: השאר מאפייני� את השפה הישראלית כא� השמטות ויצירת מבנה מדובר

נסגר אתו  מה: שימוש בצירופי� מהעברית בת זמננו, + 25אנחנו שנינו 

נקודת הדמיו� היחידה . ושימוש בערבית אחישימוש בכינוי הקרבה , ?זה

בי� שפת� לבי� שפתו של הנגיד היא השימוש החוזר והתדיר בביטוי 

הבלייני� רואי� בעברית שלו משהו זר וסתו� לחלוטי� שמכעיס ". אחי"

לאלימות ולחוסר האוני� , ומתסכל אות� ומדרדר� עד מהרה לייאוש

האירוע הלשוני . מי� בבסיס העברית המפוחדת והמסוגרת שבפיה�הגלו

הוא מעי� , בפתח –הסלקטור  –הזה על רקע סצינת המועדוני� והמאבטח 

התערובת  שהיא, נכנס רק מי שמבי� את השפה: סמל לעמדת הכותבי�

  .נושאו של המאמר –הלשונית והתרבותית 

להבנה של  בניגוד לתמונות הקודמות שבה� הייתה כנראה הנחה

�א� א� פרטי� מסוימי� , לפחות הנחה להבנה כללית, הנאמר ולו במאמ

, כא� מובעת במפורש העמדה שהטקסט אינו פשוט להבנה, לא היו מובני�

  

_____________________________________  

  

  

, "צללו כעופרת"המהדהד את " עופרת יצוקה"כמו , למשל שמות של מבצעי� צבאיי� 21
  .לאחרונה" עמוד ענ�"או 
  .אולי רק אלה שלמדו שיר זה לבגרות? כמה יבינו שיבו� זה 22
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או על ידי הבנה שגויה של , "אני לא מבי�"וזאת באמצעות דברי הבליי� 

   23 :הנה חלק מהטקסט של תמונה זו. דברי המאבטח הנתפסי� כאיו�

  הי� ביני ובינ� –שקיעה . 6
  ֲהָי� 8ֵיִני 4ֵביֶנ�ָ : מאבטח

  ?מה נסגר איתו זה: בליי� ב

  נו אחי ת� לעבור: בליי� א

  .ְולֹא ֶאֶ<ה ְלַחל�ְת�ָ , ֲהָי� 8ֵיִני 4ֵביֶנ�ָ : מאבטח

  ?הוא נות� לנו להיכנס? מה הוא אומר: בליי� ב

  + 25תקשיב אנחנו שנינו : בליי� א

  .ְולֹא ֶאֶ<ה ְלַחל�ְת�ָ , 8ֵיִני 4ֵביֶנ�ָ ֲהָי� : מאבטח

  ...אני לא מבי�: בליי� א

  ר4� 8ְֵלב ָחֵרד ְוֵאֵ%ב ַעל ְקב4ָרְת�ָ ... ר4�... ר4�: מאבטח

  ֱאֶמת: מאבטח

פשוט ככה אתה אומר לי עכשיו בפני� שאתה לא מוכ� לתת לנו : בליי� א

  ?להיכנס

  ֱאֶמת: מאבטח

  ?אתה מוכ� להסביר מה הבעיה. אני לא מבי�: בליי� א

  8ְ;ְחָוְת�ָ / ֱאִהי ב�ֵגד / ֱעEֶה ָכזֹאת /  �ִא� אֶ : מאבטח
לא , מה הבעיה אנחנו בס� הכל שני בחורי� שבאו לבלות, אבל אחי: בליי� א

  ...מחפשי� בעיות

ָ@ְתָ� , Gִחי, ֲאָהה: מאבטח Dֵשב  –א� ְלע�  . ֲעֵלי ִקְבָר�ְ / ֲאִני י

  ?הוא מאיי� עלי�, יאח, מה: בליי� ב

  ?אחי, מאיי� עלי... אתה... מה: בליי� א

]...[  

אי� ... בוא נפתח ד� חדש. התחלנו ברגל שמאל, עזוב, תקשיב: בליי� א

  ?קוראי� ל�

  ֶאל�%מ4: מאבטח
  נגיד? שמואל אה: בליי� ב

  

_____________________________________  

  

  

את טכניקת הניקוד המבדילה בי� הטקסט לשיבו� . במקור השיבוצי� באי� בניקוד כמו 23
. הוא ניקד את קטעי הפיוט המשובצי� ש�". כעפעפי שחר"למשל בספרו , נקט ג� סבתו

  .על השחקני� בלימוד הטקסטכא� ללא ספק נועד הניקוד ג� להקל 
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, 25נשבע ל� אנחנו מעל , בוא תית� לנו להכנס, תקשיב, שמואל: בליי� א

  ...יש לי תעודה מזהה, אפילוהנה בוא תראה 

  ְתמ4ָנְת�ָ / ְולֹא ֶאְרֶאה / ְתמ4ָנִתי / ְולֹא ִתְרֶאה ... 4ֵביֶנ�ָ / ֲהָי� 8ֵיִני : מאבטח

אני חושב שיש פה טעות , מה אבל אתה לא יכול לא להכניס אותנו: בליי� א

  ...יש לנו תעודות זהות כחולות, +25אנחנו שנינו , הכל תקי�, נוראה

  8ְ;ְחִריְת�ָ / ְ%ל�ִמי� ָלְ� / , 4ֶב� ִאִ@י/ 8ְכ�ר Gִבי : מאבטח

  ְלַחל�ְת�ָ / ְולֹא ֶאֶ<ה / 4ֵביֶנָ� / ֲהָי� 8ֵיִני 

וא� ראס בי� עינכ , אתה יודע מה? מה זה השטויות האלה? מה: בליי� א

  ?נכנס מה כבר תעשה לנו

  ...ְקב4ָרְת�ָ / ֵאֵ%ב ַעל : מאבטח

  ...אדירי�אלוהי� : בליי� ב

  ְוִנְשָמְת�ָ / ֲעֵלי ר4ָחְ� / Bְִהי ָנָחה / ְור4ַח ֵאל : מאבטח

, אנחנו שנינו בחורי� טובי�, אני באמת לא מבי� מה הבעיה, תקשיב: בליי� א

  ...לא מהגרי�, אנחנו לא פליטי�, בני טובי�, מבית טוב

  ...מיעוטי��לא בני: בליי� ב
  ...מיעוטי��לא בני: בליי� א

  אנחנו מהרוב הדומ�: בבליי� 

אתה , ואתה יודע מה, אנחנו מהרוב הדומ�. אנחנו מהרוב הדומ�: בליי� א

  ...אנחנו נתעורר עכשיו, אחי, יודע מה

  ֲאָהה: מאבטח

  ...כי חלאס, אנחנו נתעורר עכשיו כי די: בליי� א

  ֲאָהה: מאבטח

  כי נמאס, כי מספיק: בליי� א

  ֲאָהה: מאבטח

  ...אפשרכי כמה : בליי� א

  ֲאָהה: מאבטח

  ?למה מי מת, אנחנו נעשה פה בלג�, שמואל, אנחנו נצעד: בליי� א

  ...אנחנו ניכנס, אנחנו נעשה פה היסטוריה: בליי� ב

  ניכנס לשיח... לא תוציא אותנו: בליי� א

  אנחנו נחדור: בליי� ב

  אנחנו נחדור לשיח: בליי� א

  שיח'נעקור ת: בליי� ב

  ...אנחנו נתנחל בלבבות, אנחנו נסתנ�, תודעהאנחנו נחדור ל: בליי� א

  זה מאד פוליטי... וזה פוליטי: בליי� ב
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זה הבית של ! זה הבית של כולנו... שלא נכנס... מי אתה, כי מי אתה: בליי� א

  !כולנו

... זה הבית... זה הבית שלנו... זה הבית שלנו... זה הבית של כולנו: בליי� ב

  ?מי אתה? ומי אתה... זה הבית

  4ֵביֶנ�ָ / ֲהָי� 8ֵיִני : מאבטח

  ְמע�ָנְת�ָ / 4ַבֶ=ֶבר / ְ%א�ל  –4ֵביְתָ� 

  .ְגר4 א�ְת�ָ /  �8ְֶאֶר� סָ / Fִי , ְל;ְרִצי/ ֲאִני ה�ֵלְ� 
  ,8ְנ4ָמְת�ָ / ְו;Bְ ָלַעד /  –ְוִאיַק� ֵעת / ְוGנ�4 ֵעת 

 ��  .Cְִריָדְת�ָ / 8ְִל8ִי ֵא% / ֲחִליָפִתי / ְוַעד 8�א י
  

יש במחזה : אשר לעמדה המובעת במחזה כלפי הרבדי� השוני� של הלשו�

ובי� , שההנחה שה� מובנות יותר, ל"הבחנה בי� לשו� המקרא ולשו� חז

זו ניכרת . אשר כלפיה מניחי� הבנה פחותה, לשו� שירת ימי הביניי�

והבלייני� חשי� , נגידיתהמאבטח מדבר : בתגובותיה� של המשתתפי�

 –אני יושב עלי קבר� : "למשל, בזרות הלשונית ומביני� רק חלק מדבריו

הרוב (כל אלה לצד הצד הפוליטי של הדברי� ". ?מאיי� עליי... אתה... מה

  ). הדומ� ועוד הרבה

הא� ההנחה בדבר ההבנה של רובדי הלשו� האלה וההבחנה ביניה� 

ג� א� . ברי המחזה רגישי� לכ�דומתני שכ� ושמח? נכונה לכלל הציבור

יותר " שקופי�"ה� נגישי� יותר ו, קטעי המשניות אינ� מוכרי� לציבור

תחבירו של הטקסט . לשומע אות� בפע� הראשונה מאשר שירו של הנגיד

כא� הכותבי� עצמ� יוצאי� מהתמונה ומצהירי� על . לי אינו קשה"החז

  . התייחסות�כמטא, חוסר הבנת הדברי�

א� אציי� חלק משאר , ד דוגמות מהמחזה המרתק הזהלא אביא עו

פינוי , היזמי�, )תרתי משמע" (הבוני� החופשיי�: "הנושאי� הנדוני� בו

" עבודה ערבית", )יזכור החול(גלי העלייה , ח"הווטרני� של הפלמ, ובינוי

  . ועוד

  סיכו� ותובנות. ג
הרי ? � בלבד"ב וההצגה בעקבותיו מיועדי� ליודעי חוכתההא� המחזה 

פסטיבל עכו ידוע בקהל הצעיר והמגוו� המגיע אליו ואינו מיועד דווקא 

חילוניי� (הכותבי� הצעירי� , והנה. לקהל האמו� על טקסטי� יהודיי�
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לא ויתרו על המטע� ) א� לומדי� ומתענייני�, כפי שביררתי, למהדרי�

, �ליי"ה� לא ויתרו על הדי� מקראיי� וחז. התרבותי ועל אוצרות הדורות

וזאת לצד אזכורי� ישראליי� ואזכורי� , שירת ימי הביניי�רימוזי� לעל 

א� כתוב , ה� כתבו מחזה עכשווי מצד הצגתו על הבמה. מתרבות העול�

לצד השיבוצי� הרבי� של טקסטי� שאינ� קלי� להבנה ולצד . יהודיתב

יש בו ג� עניי� לשוני בגי� השימוש באמצעי�  – ההדי� למקורות השוני�

אוצר מילי� , צורות פועל מיוחדות, הגייה על דר� היידיש: לשוניי� שוני�

  . האופייני לרובדי לשו� קודמי� ותחביר מיוחד

לפנינו מחזה ומחזאי� ". עוד לא אבדה תקוותנו"בכ� מובעת העמדה 

יני� למשו� אותו א� באותה מידה מעוני, המעונייני� להגיע לקהל רחב

ליצור אצל הקורא תחושה של התעלות מעבר , מאתגר, מסקר�, לעול� אחר

יש כא� מעשה . א� ג� מוש�, של משהו קסו� בגלל ריחוקו, לחיי היומיו�

  .נתו� בסיכו�, א� לא הל� לאיבוד, שחלקו, הצלה של עושר תרבותי

ברי� הכותבי� מודעי� לאופ� כתיבת� ויודעי� שחלק מהד, יתר על כ�

, אבל בואו אתי, אני לא מוב�, הנה: "כביכול ה� מצהירי�. לא יהיה מוב�

המחזאי� אינ� מסתכלי� באדנות על הקהל אלא ." צאו אתי להפלגה הזאת

יש בכ� הצהרת כוונות ברורה היוצאת נגד . משוחחי� אתו בגובה העיניי�

ובעד נגד מניעת הנגישות לרבדי� ולערכי� מסוימי� , הדרת חלק מהציבור

זה הבית " :לעיל 6כפי העולה מתו� דוגמה , ובלשונ�, פתיחת� לכול�

  ."של כולנו, שלנו

, הטקסט מדובר. עלינו לזכור שמדובר במחזה המוצג על במה

שבו הרבה " יהודיי�"ובבחירה במדיו� הזה מתגברת עצמת הרכיבי� ה

ההאזנה ושימת לב לאינטונציה , ההגייה. יותר מאשר בספרות כתובה

שונות מעצ� טיב� , חדת שיכולה לבוא לידי ביטוי רק בטקסט מדוברמיו

. הקהל מגיב תגובה אמתית וחיה לקורה על הבמה. מאשר בטקסט הכתוב

הרבה יותר בטקסט " נוש�"שילוב המקורות הקודמי� בטקסט הוא חי ו

   .דבור מאשר בטקסט כתוב

שר בניגוד לטקסט כתוב אי אפ. שט� הדיבור המהיר גור� להיסחפות

הצופה . כא� צרי� לבחור. לברור, לדלג על חלקי�, להפסיק ולחזור אחורה

א� לא יוכל לחזור למקו� , )מה שלא קרה(יכול אמנ� לעזוב את האול� 

ההאזנה למחזה הזה ולדברי� שנאמרו בקצב מסחרר מצריכי� . שעזב
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הוא , בי� א� הוא מעוניי� בכ� ובי� א� לא. מאמ� עצו� מצדו של הצופה

ואכ� . הצופה נמצא ע� השחקני� ברצ� הזמ�. למה שקורה באול�שות� 

ה� הטילו . השחקני� סחפו אחריה� את כל הקהל במסע� להקמת הנמל

עוג� המוטל לא בחולות נודדי� אלא . שיבה הביתה. עוג� חדש ביש�. עוג�

, ואכ�, "חיזיו� בחמש מערכות"את המחזה ה� הכתירו כ. בנמל בית מוצק

 :יש כא� חיזיו�

  .תגיד לי באמת, באמת? מה זה המקו� הזה: כריהז

, נסחפנו. סו� כל סו� הגענו. אני מבקש ממ� להפסיק עכשיו !תפסיק: שמעו�

. והיא חיכתה רק לנו, וחמימה, האדמה, והיא רכה. והגענו, ובלע אותנו נס

  .תפסיק ע� הפנטזיות ותשתוק

כאילו ? מוכר זה לא נראה ל�, תסתכל מסביב�... שיש לי הרגשה, ותדע ל�

  ?מבי�? כבר היינו פה

  ? ששבנו... אתה חושב... ש, אתה רוצה להגיד לי, מוני: זכריה

  )מתו� פתיחת המחזה(

  

  מקורות
  .ההפניות לקטעי� מהעיתונות היומית באות בגו� המאמר

  : הקורפוס

  אנו בוני� פה נמלהמחזה 

  נטע וינר, יונת� קונדה, ינאי�אנה כה� :כתיבה
  רז וינר :בימוי

  רז וינר, נטע וינר, יונת� קונדה :ביצוע

  זהר אלמקייס: הפקה

  שיר ברבי :עוזרת הפקה

  נטע וינר, ליטל שליט :לחני�

  נעה יעקב, ענבר הימ�, ליטל שליט :מוזיקאיות

  נטע וינר :הפקה מוזיקלית

  איליה פלדשטיי� :עיצוב במה ותאורה

  מיכל קפלוטו :עיצוב תלבושות
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