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אגדהזואין

גרםדו"פוסמשפסלאלמקובל,בניגוד

המחזהאלאהרצל,שלהציונילמהפך

לראשונההחדש"."הגסושכתב,

הבמהעלמוצגהואבישראל

מציאות?לשנותהאמנותשלבכוחההאם

מורלי,יהודהאמריטוםפרופסורבעיני
אלה,בימיםמעלהשהואוהמחזהברורה.התשובה
מוביל,שהואהיהודיהתיאטרוןפרויקטבמסגרת
מובהק.באופןזאתממחיש

נאסףקרירירושלמיבערבבהרחבה:ולחדשות

הבכורההופעתלרגלירושליםבתיאטרוןרבקהל

,1894בשנתהרצלשכתבמחזההחדש","הגטושל

עלעלהלאושמעולם
היהודיםבמדינתהבמות

בתנועותחזה.שאותה

מסביררחבותידיים

ליושביםהנרגשמורלי

הע־תהליךאתבאולם

בודה,

$TS1$,העבודה$TS1$

$DN2$,העבודה$DN2$תיאטרוןומהו"

השחקניםשבוקריאה"
דמויותמגלמיםאינם

הקהל,מולמלאבאופן
הטקס־אתקוראיםאלא
טים

$TS1$הטקסטים$TS1$
$DN2$הטקסטים$DN2$.כשהמסךשבפיהם
מהש־שחלקאגלהיירד

חקנים

$TS1$מהשחקנים$TS1$

$DN2$מהשחקנים$DN2$ללמודהצליחוכן

תפקידיהם,אתפהבעל

תק־למרותושהמחזה,
ציבו

$TS1$תקציבו$TS1$
$DN2$תקציבו$DN2$,מומחז.כןהדל

שלחבורההייתה"זאת

מסבירנשמה",שחקני

מורלי.יותרמאוחרלי

הנשכ־המחזות

חים

$TS1$הנשכחים$TS1$

$DN2$הנשכחים$DN2$העםשלוהאבודים

שמורליכפיהיהודי,

תשוקתוהםזאת,מכנה
האחרו־בשניםהגדולה

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$קודםעודולמעשה

מסוגללאהואלכן.

מא־אנחנוכיצדלהבין

מחזה
המדינה

שחיברהמחזההחד/!1","הגטו

שלהנואשמצבםעלהוצל

בימיםעולהבאירופה,היהודים

הבמהעללראשונהאלה

.המתרגםישראלבמדינת

מורלי,יהודהפרופ׳והבמאי,
שלוהמסויםמדועמסביר

לערןמעברהיוםנםרלוונטיים
מיזםעלומספרההיסטורי,

שמקיםהיהודי""התיאטרון
העברמןאוצרותלתחייה

/בתאלקולמן/

גדולותליצירותפשרים

במחזהכשמדוברבוודאיהנשייה,בתהוםלהישכח

בעיצוברבמשקלבעלשהיההחדש","הגטוכמו

ראהשבתחילההרצל,שלהלאומיתעולמותפיסת

היהודים.שללמצוקתםראוימוצאבהתבוללות

מו־אומרמדינה",שחוללמחזהזההחדש"הגטו

רלי.

$TS1$.מורלי$TS1$

$DN2$.מורלי$DN2$,אתדרייפוסלמשפטלייחסנוהגיםלדבריו

נראהלמעשהאבלהרצל,שלבתפיסתוהשינוי

למהפךשגרמההיאהחדש""הגטושלשכתיבתו
"רצףהיהודית.בסוגיההרצלשעברהמחשבתי

קור־ז׳קההיסטוריוןגםשהבחינוכפיהאירועים,
נברג

$TS1$קורנברג$TS1$
$DN2$קורנברג$DN2$בעמדתושהשינוימוכיחוייס,יצחקוהחוקר

כברוניכרדרייפוםמשפטלפניעודהחלהרצלשל

פעלההמחזהשכתיבתלומראפשרשכתב.במחזה
לושאפשרפסיכודרמטי,תהליךכמעיןהרצלעל

לב־הפתרוןלאהיאשההתבוללותבעובדהלהכיר

עיית

$TS1$לבעיית$TS1$

$DN2$לבעיית$DN2$היהודישהעםמכךמנוסושאיןהיהודי,העם

אתשםויבנהלמולדתויחזורבידיו,גורלואתייקח

היהודים".מדינת

עלרבותהשפיעמורלי,מוסיףהתיאטרון,עולם
דרכוהתפתחותאחרלעקובלנומאפשרוהואהרצל

אלכ־שלבמחזההרצלצפהב־3981המחשבתית.

סנדר

$TS1$אלכסנדר$TS1$

$DN2$אלכסנדר$DN2$דמותכוללהמחזהקלוד"."אשתהבן,דיומא

עודאיןליהודיםכישטועןדניאלבשםיהודישל

עשרתאתלאסוףומתכווןבאירופה,לעשותמה

כדיישראללארץאיתםולשובהאבודיםהשבטים

שכו־גויעלמדברים"אנחנומדינה.שםלבנות

המיליםאתתב

ב־3781האלה

בפיואותןושם

מס־יהודי.של

פרים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$שהברון
רוט־אדוארד

שילד

$TS1$רוטשילד$TS1$

$DN2$רוטשילד$DN2$אתראה

הרעיוןזרעינזרעוושםשנה,באותההזההמחזה
אד־עלהחקלאייםלמושביםהפךולימיםבושנבט

מות

$TS1$אדמות$TS1$

$DN2$אדמות$DN2$."פלשתינה

הרצל.דווקאהיהמהמחזההתלהבשפחותמי

"נויהעבד,שבוהווינאיבעיתוןשפרסםבמאמר

במחזההיהודידמותאתביקרהואפרסה",פריה

הטוב"היהודיוילדותיות:אמינותחוסרבהוזיהה

להשיבאבותיומולדתאתלמצוארוצהדניאל

כד־אישדווקא"אךהרצל.כתבאחיו",אתאליה

ניאל

$TS1$כדניאל$TS1$

$DN2$כדניאל$DN2$מולדתםעםכלוםולאליהודיםשאיןיודע

יהיההגאוגרפימקומהאחרהחיפושההיסטורית.

היואילולמוצאה.היכןיודעתלמידכלילדותי;

נוכחיםהיוובתמים,באמתפעםאי'שבים׳היהודים

אהד.עםאינםמזמןכיהיוםלמחרתכברלדעת

רבותבאומותשורשיםהעמיקושניםמאותבמשך

כתו־רקמתקייםביניהםוהדמיוןמזו,זונבדלות

צאה

$TS1$כתוצאה$TS1$

$DN2$כתוצאה$DN2$תכונותהמדוכאיםהעמיםלכלחיצוני.מלחץ

כאנשיםמתנהגיםהםמוסרוכשהלחץיהודיות,

פאוול,ארנסטשלספרומתוך)הציטוטחופשיים"
ברור1893בשנת"כלומר,הגלות"(.במבוך"הרצל

שהעםברעיוןמאמיןולאציונילאהואשהרצל

מו־מסבירלארצו",להתקבץפעםאייוכלהיהודי

רלי.

$TS1$.מורלי$TS1$

$DN2$.מורלי$DN2$

יציר־בפרץהרצלכתבהחדש""הגטואת

תי,

$TS1$,יצירתי$TS1$

$DN2$,יצירתי$DN2$התחברשהמחזהעצמועלמעידהואוביומניו

מתבולליהודיפרקליטעומדבמרכזויום.ב־71

הנוצ־בהברהלהתקבלהנחושסמואל,יעקבבשם

רית

$TS1$הנוצרית$TS1$

$DN2$הנוצרית$DN2$כלפיהמושרשתבעוינותושובשובנתקלאך

בדו־קרבבידינהרגהואהמחזהבסוףהיהודים.
ייאושואתמשקףהחדש""הגטואנטישמי.אציל

שמוצאועדהיהודים,שלהעגוםממצבםהרצלשל

,1895אפרילבשלהימוות.הואהגיבורשלהיחיד

השנייהגרסתואתשסייםלאחראחדיםשבועות

אתקדחתנותבאותההרצלכתבהחדש","הגטושל

ליהודים:חדשמוצאסימןשבההיהודים","מדינת

עצמאיתמדינהאלאמוות,לאגםהתבוללות,לא

העתיקה.במולדתם

למותללשד
מובלתאניההצגהתחילתלפניספורותדקות

באווירוהאדרנליןהשחקנים,חדראלכבודאחר

שחקנית.להיותהפכתילאכיצדלתהותליגורם
מב־הרצלשלהצ׳ולנטזהלראותהולכתשאת"מה

פנים,

$TS1$,מבפנים$TS1$

$DN2$,מבפנים$DN2$ביןלהתפזרשהתוכניתמביןשהואלפנירגע
ליהודים",מדינהלהקיםוצריךתצליחלאהגויים
יעקבשלדמותואתשמגלםפרידמן,אסףליאומר
סמואל.

לפנישנכתבמחזההאםאותושואלתכשאני

לישראלרלוונטילהיותיכולשנהממאהיותר

מדו־שבאמתחשבתי"בהתחלהמשיב:הוא,2022

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$הבנתיעליושעבדנוככלאבלארכאי,במחזה

אתלהורידרוצהסמואלועכשיו.לכאןהקשרמה

שהואעדבהן,ונלחםלגוייםהיהודיםביןהחומות

זובגטו.עדייןשהםאותן,לבטלאפשרשאימבין

לברואמנסההואגאה.יהודיחדש,יהודישלדמות

המש־אםגםהיהודית,הגאווהשלהרגשאתבתוכו

מעות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$לאגלותשנותאלפיאחרילמות.היאזהשל

צריךהיההגאווה,שלהזההשריראתליהודיםהיה
בשעתהרצלעלגםשעוברמהזהאותו.לפתח

הערה




?רוחי!ואדיםצילום:החדש""הגטוההצגהמתוך

המחזה,בסוףמתפתח.הזההשרירהמחזהכתיבת
הואסמואל,שלליבואתפילחכברשהכדוראחרי

לחיותלכםייתנולא׳הםחזק:מאודמשפטאומר

לא,לחיות?כרילחיותרקלמות׳.תלמדושלאעד
למותמוכניםיהיולאשהיהודיםעדילך.לאזה

חיים.להםיהיולאגדולה,מטרהמשהו,למען

סמוייםרגשותלפגושבאיםאנחנו"בתיאטרון

אמן"מגיעפרידמן.ממשיךבתוכנו",שחבויים
שלהדמותדרךהבמה.קדמתעלכלשהורגשושם

בעמדתושהשינוימוניתהאירועיםוצף

דר"פוסמשפםלפניעודהחלהרצלשל

לומראפשרשכתב.במחזהכברוניכר

במעיןהוצלעלפעלההמחזהשכתיבת

להכירלושאפשרפסיכודרמם׳,תהליך

הפתרוןלאהיאשההתבוללותבעובדה
היהודיושהעםהיהודיהעםלבעיית

למולדתולחזורצריך

פעםמרגיששהואהרגשאתמזקקהרצלסמואל,

במ־שלנושהגאווהברוריהודית.גאווהראשונה

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$גאווהעםנולרתיכבראניאז,שהיהממהאחר

רלוונטיותהאלובתובנותמוצאאניועדייןיהודית,

כיום".שלנוהלאומייםלחיים

אתשהורגהמרקיזדמותאתהמשחקמאור,זיו

זובאנטישמיות,עוסקתהזו"ההצגהמוסיף:סמואל,

היהודיקורהמהמשנהשלאברורמאודהתמה.

הואוככההרגישהרצלככהעליו.המבטזהאשם.

אתלהרגישאפשרהיוםוגםהיהודי,דמותאתכתב

בדינ־השתנהמהאותישואלתאתאםהזה.המבט

מיקה

$TS1$בדינמיקה$TS1$

$DN2$בדינמיקה$DN2$התפאורה".רקהרבה,שלאאומראניהזו

מבוססיםהמחזהאתהרצלרקחשמהםהחומרים

ובהםבמציאות,שהתרחשואירועיםעלבחלקם

שבמרכ־מסועפתרגלופשיטתשחיתותפרשת

זה

$TS1$שבמרכזה$TS1$

$DN2$שבמרכזה$DN2$בהמעורביםשהיופנמה",תעלת"חברתעמדה

וכןאנטישמיים,שדיםמרבצםועוררהרביםיהודים

המ־בידימאיירארמנדבשםיהודינהרגשבודו־קרב

רקיז

$TS1$המרקיז$TS1$

$DN2$המרקיז$DN2$.נבואיים.היובמחזהאחריםחומריםדדדמורס

ומאודביוגרפיתמאודסמואלשל"דמותו

מורלי.אומרהרצל",שלחלוםכמוזהנבואית,

בןקליינטים,הרבהבלידיןעורךהואהרצל"כמו
שלאלאישהונשוימאוד,דומיננטיתלאימאיחיד

מתהואהרצלוכמואותו,מבינהכךכל

שלמהערכיםמהופנטסמואלאימו.בידי

מק־לאכימקוםשםלואיןאבלהאצולה,
בלים

$TS1$מקבלים$TS1$
$DN2$מקבלים$DN2$.ומק־ולחומרלמוותבזהואאותו
ריב

$TS1$ומקריב$TS1$
$DN2$ומקריב$DN2$וגםהעולם,אתלהצילכריעצמואת

הזההמחזההזומהבחינהכזה.הואהרצל

הכסףכלאתהקריבהרצלבסוףנבואי:
כלאתבזבזהואהציונות.בשבילשלו

ז׳ולי,אשתוושלשלוההוריםשלהכסף
שתהיהבלימיליארדר,שלבתשהייתה

היאגםמותואחרישנתייםבדבר.ידלה

כול.חסרתמתה

קו־חווההרצלגםהמחזה,גיבור"כמו

נפליקט
$TS1$קונפליקט$TS1$

$DN2$קונפליקט$DN2$שאפיינוחברתייםואתגריםערכי

הארי־ערכיאתספגוהםדורו.בניאת

סטוקרטיה

$TS1$האריסטוקרטיה$TS1$

$DN2$האריסטוקרטיה$DN2$הוריהם,שלהעולםאתודחו
יהודיםהלאשכניהםידיעלנדחואבל

אנשימעודן.ופחותפחותשהפךבאופן

זכוהמבוגרהדורבניהיהודיםהעסקים

כבוליםהיושלאמשוםדווקאלהצלחה

הםהרומנטית.אירופהשלהמוסרילקוד

בהצלחהשראוהחדשיםהמתעשריםהיו

הצ־הדורבניבעיניאבלהכול.חזותאתהעסקית

עיר,

$TS1$,הצעיר$TS1$

$DN2$,הצעיר$DN2$הס־שלהאריסטוקרטייםערכיהאתשהפנימו

ביבה

$TS1$הסביבה$TS1$

$DN2$הסביבה$DN2$,דוחים.היוערכיהםהאירופית

המחזה,כתיבתבאמצעותלהרצלשקורה"מה
הגדולהמהתשוקהעצמולשחררמצליחשהואזה

אתמזהההואהווינאית.באריסטוקרטיהלהיטמע

נקלעיםשאליוהחדשהגטואתמוצא,ללאהדרך
וסרש־שלדמותובאמצעותדווקאהמתבוללים.

טיין,

$TS1$,וסרשטיין$TS1$

$DN2$,וסרשטיין$DN2$שבהתחלהמהבורסה,שמתעשרהיהודידמות

המחזה,לאורךמשתנהאבלנלעגתברמותמוצגת
טבעיכמעטבאופןהיהודית.לזהותוהרצלמתחבר

לביתחוזרהרצלהמחזהכתיבתבתוםומתבקש,

עםלמצב.פתרונותלעצמולנסחומתחילהכנסת

כמיהתואתנוטשהואהחדש׳׳הגטוכתיבתסיום

לבנותשואףותחתיהמפורסם,וינאימחזאילהיות

לעמו".מדינה
החדש","הגטושלהמרתקתלהיסטוריהמעבר

לימינו?רלוונטיותגםלויש
מד־התבוללותעלכשמדבריםשכן.חושב"אני

ברים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$והלי־היהודייםהערכיםשלמחיקהעלבעצם

כה

$TS1$והליכה$TS1$

$DN2$והליכה$DN2$נטייהישלישראלמערביים.ערכיםלקראת

עלוללכתשלההיהודיםהשורשיםאתלמחוקחזקה
שמערב,".מהכל

משלנוש"קספיר
בגיל.1948בשנתבאלג׳ירנולדמורלייהודה

בסורבון,ופילוסופיהספרותללמודלפריזהגיע17

עלה1980בשנתשלו.הדוקטורטאתכתבגםושם
2012בשנתלפנסיהיציאתוועדומאזלישראל,

כראשמהזמןבחלקהעברית,באוניברסיטהלימד

לתיאטרון.החוג
לאמעולםמורלישנה,30באקדמיהשבילהאף

ולמחקרלהוראהבמקבילהשן.במגדלספוןנותר
השונותויצירותיווכבמאי,כמחזאיגםפעלהוא

לשב־וזכוובצרפתבישראלהוצגוהשניםלאורך

חים.

$TS1$.לשבחים$TS1$

$DN2$.לשבחים$DN2$שנהכשלושיםלפניהכיראשתושרהאתגם

500לציוןבאירועהצטלבודרכיהםהתיאטרון.דרך

מור־בר־אילן.באוניברסיטתספרדלגירוששנה

לי

$TS1$מורלי$TS1$

$DN2$מורלי$DN2$הגי־שרההאירוע,לציוןהצגהלהעלותנקרא

עה

$TS1$הגיעה$TS1$

$DN2$הגיעה$DN2$כעתיחד.הםומאזמונולוגים,ולכתובלביים

המחזהאתיחדכשתרגמוכוחות,שילבושובהם

מורלי.כדברישפתו,אתו"הקלילו"

נעוציםשלוהנוכחיהמיזםשורשי

תוכ־ניהלכאשרבאוניברסיטה,בימיו

נית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$היהודי.התיאטרוןעולםשלמחקר

שטחלהיותיכוליהודי"תיאטרון

אומרבו",נפגשיםוהעשייהשהמחקר

"צריךאותו.המאפייןבלהטמורלי

טקסטיםמהאדמהשיוציאוחוקרים

חכםתרגוםלמצואוצריךשנשכחו,

יכולזהשחקנים.במאי,לתיאטרון,

נפלא".משהולהיות

הקים2018בשנתועושה.אומר
הורוביץרועיד"רעםיחדמורליפרופ׳
שלמיזםזהוהיהודי"."התיאטרוןאת

"תיאטרוןדרךהפועלקריאה,תיאטרון

שלמבוימותקריאותומעלהמיקרו",

האח־השניםבשלושיהודיים.מחזות

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$המו־התוכניתבמסגרתהוצגו

פעים

$TS1$המופעים$TS1$

$DN2$המופעים$DN2$:בחשבון",באלא"וגנר?הבאים
במרומים","חופהגורדון;ויקטורמאת

בשביס־זינגר;יצחקשלסיפורפיעל

המח־מאתלעצמי",מרשה"בהחלט

זאית

$TS1$המחזאית$TS1$

$DN2$המחזאית$DN2$ו"ההטבלהוורמס:ז׳אניןהיהודייה־צרפתייה
נו־ופרננדסבואראלפרדמאתבלוך",משפחתשל

זייר.

$TS1$.נוזייר$TS1$

$DN2$.נוזייר$DN2$ידיעלובוימועובדותורגמו,מהמחזותחלק

מורלי.ושרהיהודה

לקטגורייתשנכנסיםמחזותאלפי"יש
הבסיסיהתרבותיהחומרשהםהיהודי,התיאטרון

אתמשחקיםתמידאבלהישראלי,התיאטרוןשל

ומירל׳ההדיבוקהחולב,טוביההקלאסיקותאותן

שובעליהן"חוזריםמורלי.טועןגורדין",שלאפרת

אלפיישכשלמעשהבלתן,הבראיןכאילוושוב,

המח־אנגלית.יידיש,בצרפתית,שכתוביםמחזות

זות

$TS1$המחזות$TS1$

$DN2$המחזות$DN2$בכללהבמהועלמתורגמים,לאנשכחים,האלה

לדבר.מהאין

אב־זה?אתירעתמשלנו,שייקספירלנו"יש

רהם

$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$,הצגותלעשותב־6781שהתחילגולדפאדן

הואהיהודי.התיאטרוןאביהואביידיש,מקצועיות

ובתוכםאסטרונומי,מספרשזהזמר,מחזות54כתב

הר־מכלממש.שלויהלומיםנפלאותהצגותיש

פרטואר

$TS1$הרפרטואר$TS1$

$DN2$הרפרטואר$DN2$שמשוחק,אחדמחזהרקיששלו,האדיר
שאףהיהודית,התרבותשלהבסיסזה׳המכשפה׳.
לג־במטרהקםהיהודי׳׳התיאטרוןמכיר.לאאחד

לות

$TS1$לגלות$TS1$

$DN2$לגלות$DN2$כבוד,להםקצתולתתשנשכחויהודיםמחזאים
לבמה".לחזורהזדמנותאפילואו

בתיאטרוןהבמהעלשובתעלההחדש""הגטו

בתאריך"בולבפברואר.14שניביוםירושלים,

תכננולאהיהודים׳.׳מדינתלאוריצאשבוהלועזי

לא?"מעניין,יצא.כךאבלזה,את

מורל??הודהפרופ׳

הערה



