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 אפוקליפסה, מרחב וזהות ב'מושל יריחו' ו'המשיח' 

מאת יוסף מונדי

זהבה כספי

במאמר משנת 1983, 'הרצל נגד קפקא – איך כתבתי את "זה מסתובב"', הצביע מונדי על הממד 

האפוקליפטי שמצוי בשורש תפישת ההיסטוריה שלו, תוך שהוא מבחין בין שני המטה־נרטיבים 

הוצג  הרצל  המיתיים.  מיצגיהם  באמצעות  והדיסטופי,  האוטופי  היסודיים:  האפוקליפטיים 

במחזה כאוטופיסט ה'חיובי' כביכול וקפקא:

משורר האופל, המוביל אותך כמו וירגיליוס אל עולם גהינומי, חסר תקווה וחסר רחמים 

מובן   ]...[ קפקא  על־פי  הגיהינום  שני  ומצד  הרצל,  על־פי  הגאולה  אחד,  מצד   ]...[
שקפקא שלי הוא לא הקפקא ההיסטורי, אלא קפקא הקיים בתת־הכרתי.1

אין  אך  והחורבן(,  )הגאולה  האפוקליפטיות  האופציות  שתי  אפוא  מופיעות  מסתובב'2  ב'זה 

לטעות עם מי מהשניים )הרצל או קפקא( מזדהה מונדי: 'מן היום הראשון שקראתי את קפקא 

עם  להתמודד  לדעת   ]...[ הוא  קפקא  אותי  שלימד  מה   ]...[ ליצירתו  מאגי  קשר  הרגשתי 

הנפשי  מהרקע  משהו  גם  נחשף  אלה  בדברים   3.']...[ השיער  את  לסמר  המסוגל  הסיוט 

והתודעתי, שמרתק את מונדי אל הסוגה הזו ובעיקר אל צדה הקודר. למשיכתו של מונדי אל 

הסוגה האפוקליפטית תרמו אפוא לא רק המצב המשברי־טראומטי שבו הייתה נתונה החברה 

כפי  שלו,  הפרטית  והביוגרפיה  אישיותו  גם  אלא  הכיפורים,  יום  מלחמת  לאחר  הישראלית 

שנראה להלן.

יוסף מונדי היה אחד הראשונים והבולטים במובילי המגמה האפוקליפטית בסוגה הדרמטית, 

וחוזרים ברבים ממחזותיו: למשל,  יסודות אפוקליפטיים שבים  כבר במחצית שנות השבעים. 

ב'אנדרטה הפוכה', שבתשתיתו חזון העצמות היבשות; וב'מיסטריה אמריקאית', שבה מתבטלים 

מרחקי מרחב )בין ניו־יורק לתל־אביב( וזמן )בין עבר ועתיד(, ובסיום משתרר אנרכיזם מוחלט.4 

י' מונדי, 'הרצל נגד קפקא: איך כתבתי את "זה מסתובב"', מאזניים נז,3 )תשמ"ג–תשמ"ד(, עמ' 29.  1
הנ"ל, זה מסתובב, תדפיס תש"ל.  2

שם. ההדגשות במאמר שלי, אלא אם ייאמר אחרת, ז"כ.  3
י' מונדי, אנדרטה הפוכה, תדפיס תשמ"ג; הנ"ל, מיסטריה אמריקאית, תדפיס תשמ"ה.  4
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 ,)1975( יריחו'  'מושל  מונדי:  של  האפוקליפטיים  שבמחזות  מהבולטים  שניים  בוחן  זה  מאמר 

יותר  מאוחר  שנים  שבע  שנכתב   ,)1982( ו'המשיח'  הכיפורים;  יום  למלחמת  קרוב  שנכתב 

והיא חושפת את  בעקבות מלחמת לבנון הראשונה.5 תמת המעמקים משותפת לשני המחזות, 

הסכנה המוכלת בעצם השאיפה להאחדה מוחלטת בין מושא אוטופי מדומיין לבין החלתו בפועל 

על המציאות הממשית. הניסיון לכפות על המציאות האמפירית את הטוטליות והטוטליטריות 

של החזון האוטופי אינו יכול להסתיים, לדעת מונדי, אלא בהמרתו בסופו של דבר בעריצותו 

זה, מונדי בוחן, באמצעות שני מושגים שעליהם  של החורבן הדיסטופי. כפי שאראה במאמר 

על  הלאומיות  מכינון  הצפויות  ההשלכות  את  וזהות,  טריטוריה   – לאומית  ישות  כל  מכוננת 

בהתכחשות  הכרוכות  הסכנות  על  מצביע  מונדי  אוטופיסטיות.  ותפישות  תנ"כיים  מיתוסים 

לפער הבלתי נמנע בין הדגם האוטופיסטי התנ"כי של ארץ־ישראל )'המקום'(, לבין המרחב 

המשיחית  הציוניות  של  השאיפה  )'מקום'(.6  ישראל  מדינת  של  הממשי  הגאוגרפי־מדיני 

לשחזר במדינת ישראל העכשווית מיתוסי־גאולה תנ"כיים – שעתוקו של סיפור יציאת מצרים 

וכיבוש הארץ או מימוש חזון 'הארץ המובטחת' – יובילו לדעת מונדי לחורבן אפוקליפטי בלתי 

נמנע. שאלת היחסים בין 'המקום' ו'מקום' תידון במאמר זה באמצעות מושגיו של פוקו: 'מרחב 

אוטופי' מול ניגודו 'מרחב הטרוטופי'.7 מונדי מוצא שהזהות הישראלית המדומיינת היא תוצר 

הנכספת,  האוטופית  'אדם', שיהלום את המציאות  תואם של  דגם  להציב  מובהק של השאיפה 

ומוצא קשר הדוק בין שאלת המקום ובעיית הזהות.8 כמנגנוני ההגנה של החברה מפני התשוקה 

האוטופיסטית אל המוחלט, מעמיד מונדי את ההבדליות, הריבוי והפיצול. הסוכנת של הפיצול 

יריחו'  ב'מושל  הבמה  על  כדמות  מופיע  אמנם  הסכיזואיד  הסכיזואידיות.9  היא  המחזות  בשני 

אולם אסטרטגיה דרמטית זו זוכה לפיתוח מורכב במחזה 'המשיח', המאוחר יותר, שבו הועתק 

השקר  משיחיות  עם  מזהה  שמונדי  למה  ברורים  ברמזים  ושובץ  להווה  צבי  שבתי  של  סיפורו 

העכשווית – ולכן ארחיב את הדיון בנושא בהקשר למחזה זה.

בבימויו של   ,1975 ב'צוותא' בשנת  'הקאמרי'  ידי תאטרון  על  הועלה  יריחו'  'מושל  המחזה 

הנ"ל, מושל יריחו, תל אביב תשל"ה; הנ"ל, המשיח, תל אביב תשמ"ב.  5
ישראלית(',  )אנתרופולוגיה  המקום  'על  ארן,  וג'  גורביץ  ז'  בעקבות  ו'מקום'  'המקום'  המושגים   6 

אלפיים 4 )תשנ"ב(, עמ' 44–49.
המושג 'מרחב הטרוטופי' מתבסס על מ' פוקו, הטרוטופיה, א' אזולאי )מתרגמת(, תל־אביב תשס"ג,   7

עמ' 7–19. דיון במושג ובייצוגו ב'מושל יריחו' ראו להלן.
סוגיות  מכאן:  שרואים  מה  הנ"ל,  ראו  האדם'.  'הנדסת  הזו  התופעה  את  מכנה  שוורץ  יגאל   8

בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה, אור יהודה תשס"ה, עמ' 27–49.
במחזה 'מושל יריחו' דמותו של הסכיזואיד חושפת את השסע שקיים בזהות הישראלית – שאותו מנסה   9
להעלים האידאולוגיה הממרכזת של המדינה; ואולם, במחזה 'המשיח' מונדי מפתח מטפורה זו ומעמיד 
של  לטוטליות  התנגדות  של  וכאסטרטגיה  הישראלי  'האחר'  של  כייצוגו  הסכיזואידיות  את  בבירור 
האחדות האוטופיסטית הנכספת. המושגים סכיזואיד וסכיזואידיות מבוססים על הפרשנות שנותנים 
 G. Deleuze and G. Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and :למושגים אלה דלוז וגוואטרי. ראו

Schizophrenia, R. Hurley et al. (trans.), New York 1977. דיון מורחב בנושא זה ראו בהמשך.
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דוד מוכתר־סאמוראי. העלאתו של מחזה ביקורתי כה חריף בתאטרון הממסדי עוררה שערורייה 

וגררה פולמוס ציבורי קשה. שניים משחקני התאטרון סירבו מראש  עוד טרם עלה על הבמה 

להשתתף בו בשל עמדותיו הפוליטיות; גאולה כהן, אז חברת כנסת, תקפה את ההצגה בטענה 

שהיא פוגעת במורל; ובן־עמי פיינגולד כינה את ההצגה 'טינופת קאמרית' ותקף את התאטרון 

חולני.  ישראל  כשונא  והוצג  ובבגידה  בניהיליזם  הואשם  מונדי  להעלותה.  החלטתו  עצם  על 

המחזה  כי  כתב  למשל,  הנדלזלץ,  מיכאל  קשות:  בוקרה  המחזה  של  האסתטית  איכותו  גם 

אינו טוב דיו להיות ראוי לרשימת ביקורת, ומתרץ את עצם הזדקקותו לדיון בהצגה רק בכך, 

שלמרות חולשותיו האסתטיות הוא בכל זאת משקף את המצב החברתי והתאטרוני בישראל.10 

אחרים תיארו את המחזה כ'פלקט של תעמולה פרו־סובייטית'.11 ההצגה אכן הייתה ראשונית 

בעצמתה ובחריפות ביקורתה, משום שִחציָה כוונו לא רק נגד הכיבוש, אלא נגד האידאולוגיה 

הציונית האוטופיסטית בכללותה, עד כי מרבית המבקרים נתפסו לתכניה, ותפישתו האסתטית, 
הדרמטית והתאטרונית של מונדי, שהושפעה מהמודרניזם האירופי, הוחמצה על ידי הביקורת.12

י נ ו י צ ה ן  ו ז ח ה ל  ש ם  ז י פ ו ט ו א ה ל  ו מ י  ד נ ו מ ל  ש ך  ל ה מ ה

על מנת להבין את המהלך הביקורתי שעשה מונדי במחזה 'מושל יריחו', יש להציג תחילה את 

יעדי ביקורתו – אותן תפישות אוטופיסטיות מסוכנות, לדעתו, שהשתרשו בחשיבה הציונית. 

המעבר מהגולה לארץ־ישראל כונן נרטיב מטה־אוטופי, שעל פיו אמור היה המרחק בין המסמן 

האוטופי למסומן הממשי להתבטל כליל, והם אמורים היו להתאחד לסימן אחד. התנועה מה'עולם 

הישן' ל'עולם החדש' נתפשה על ידי הבאים בשערי הארץ כתנועה מחזון לגאולה, וממצב של 

ולהבדלים  מרחביים  לפערים  מעל  שידלג  מעבר  וטהרה.  תמימות  של  עידן  אל  וניוול  ניוון 

זמניים אמור היה לרפא, כביכול, את הדיאלקטיקה הנגטיבית של ההבדליות13 בין החזון לבין 

או  קביעות  של  מצב  אבותיהם.  בארץ  הנחלה  ואל  המנוחה  אל  הבאים  את  ולהביא  מימושו, 

ים  או של  )כמו בתנ"ך(  חצייה של מדבר  מוכל אפוא מלכתחילה ברעיון המעבר.  ִעיָּמדֹון  של 

מ' הנדלזלץ, 'המקרה של מושל יריחו', מושג 8 )תשל"ו(, עמ' 16–17.  10
 61 עכשיו  המדינה"',  "דור  של  ולוחם  חבר  מונדי:  'יוסף  מוקד,  גבריאל  של  התגובה  במאמר  ראו   11

)תשנ"ה(, עמ' 9–10.
למחזה של מונדי קדמו אמנם הסטירות של חנוך לוין, כולל החריפה שבהן, 'מלכת אמבטיה' מ־1970,   12
)'מלכת  בלבד  קצרה  תקופה  הוצגו  הן  אך   – מ־1972  קינן  עמוס  של  ישו'  על  מספרים  'חברים  וגם 
אמבטיה' הורדה על ידי תאטרון 'הקאמרי' לאחר ארבע עשרה הצגות בלבד בלחץ דעת ציבור קולנית; 
המועצה  ידי  על  נפסלה  וההצגה  למוזמנים,  רק  ב'צוותא'  בלבד  אחת  פעם  הוצג  קינן  של  והמחזה 
לביקורת סרטים ומחזות. יתר על כן, אף אחת מיצירות אלו, למרות הביקורת החריפה שהכילו, לא 

התנבאה על חורבן ישראל, כמו ההצגה האפוקליפטית של מונדי.
 D. Robinson, American Apocalypses: The ראו:  ההבדליות  של  הנגטיבית  הדיאלקטיקה  על   13

Image of the End of the World in Literature, Baltimore, MD 1985, p. 59
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)בעלייה הציונית( היא רכיב הכרחי בשאיפה לסגור את הפער בין המסמן המדומיין לבין המסומן 

הנכסף והיא חלק אימננטי בכל קונספט אוטופיסטי. לדברי חנן חבר אף ש'מסלולי ההגירה מן 

המזרח לישראל יכולים להיות שונים ומגוונים ]...[ לעבור ביבשה או בים ]...[ מה שמשותף 

והנורמטיבית של  היעדרה של החצייה המקובלת, הסימבולית  הוא  לכל המסלולים האלה 

הים ]...[ אין למעבר הזה ממד סימבולי ציוני של חציית הים מאירופה לישראל', בשל הקרבה 

היבשתית הגאוגרפית.14 זו לדעתו הסיבה העיקרית לכך שסיפורי ההגירה של סופרים מזרחיים 

שונים במובהק מסיפור ההגירה ההגמוני הרווח בספרות העברית ובתרבות העברית הציונית. 

המושל במחזה של מונדי אכן דואג להדגיש את הקשר בין המסע התנ"כי אל הארץ המובטחת 

)דרך המדבר( לבין המסע המחודש )דרך הים(. למרות השוני במרחב המעבר, גם המדבר וגם הים 

הם מרחבים ִספיים, שמאפשרים את שכפולו של האירוע הגואל ואת הלידה מחדש: 'זכויותינו 

ההיסטוריות במקום ברורות. הפעם לא באנו דרך המדבר אלא דרך הים. באנו להחיות ]מחדש[ 

את השממה הזאת' )מושל יריחו, עמ' 22(.

החלטתו, הגאונית, יש לומר, של מונדי למקם את ההתרחשויות בעיר יריחו )ולא בבית לחם 

מוגדרת  היסטורית  ממציאות  הביקורתי  המוקד  את  מידי  באופן  העבירה  למשל(,  בחברון,  או 

ומצומצמת, שהתהוותה לאחר כיבושה של הגדה המערבית )יהודה ושומרון(, לבחינה מעמיקה 

קונצנזוס  גאולה.  של  כאידאולוגיה  הציונות  של  התשתית  ומרכיבי  המכוננים  המקורות  של 

לפיכך  ומשעתקת,  יוצרת  חברה  שכל  המיתיות,  התדמיות  במערכת  תמיד  מגולם  אידאולוגי 

ההבטחה  את  נוספת  פעם  לאשרר  היה  שתפקידם  תנ"כיים,  מיתוסים  של  ושעתוקם  החייאתם 

במסגרתה  מרכזית.  ציונית  לפרקטיקה  הפכה  ולרוחבה,  לאורכה  הארץ  את  לרשת  האלוהית 

ופוליטיזציה,  חילון  של  עקיב  תהליך  התנ"כיים  המיתוסים  הועברו  הפוליטית  התאולוגיה  של 

והוענקה להם 'קדושה' מסוג חדש.15 אחד המיתוסים מסוג זה הוא סיפור הפלתן של חומות יריחו, 

אימץ  הקנוני  הציוני  הנרטיב  המקרא.  בימי  יושביה  מידי  הארץ  לכיבוש  השער  את  שפתחה 

מיתוס זה, הן משום היותו הפרק המסיים – ההרואי והגואל – של סיפור יציאת מצרים, הן משום 

במצרים  גרים  מהיות  לחירות;  מעבדות  )המעבר  העם  גאולת  בין  יצר,  שהוא  הגורדי,  הקשר 

לקיום לאומי ריבוני( לבין גאולת הארץ )השיבה הטריטוריאלית מהגלות לאדמת ארץ־ישראל(. 

המולדת  עם  הנבחר  העם  את  מחדש  לאחד  הייתה  אמורה  לארץ־ישראל  המחודשת  השיבה 

היעודה, ובד בבד לחולל גם שינוי מהותי בתכונותיו ובאופיו. הפרוטגוניסט החדש של הספרות 

העברית, זה ש'נולד מהים', כמאמר משפט הפתיחה האלמותי של משה שמיר על אחיו אליק, 

שנפל במלחמת השחרור, בספרו 'במו ידיו'16 – היה גיבור ללא עבר וללא הגיבנת המכבידה של 

עיון  )הקשרי  המודרנית  העברית  ובספרות  העברית  בתרבות  הים  המקווה:  החוף  אל  חבר,  ח'  ראו   14
וביקורת(, בני ברק תשס"ז, עמ' 158–159.

לעניין הקשר בין מיתוסים לבין השימוש הפוליטי שנעשה בהם ראו מאמרו המאלף של רולאן בארת',   15
'המיתוס היום', מיתולוגיות, ע' בסוק )מתרגם(, מ' רון )עורך מדעי(, תל אביב תשנ"ח, עמ' 231–294.

מ' שמיר, במו ידיו: פרקי אליק, תל אביב תשל"ג.  16
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המורשת הגלותית. בבריאתו של סובייקט בעל צופן גנטי חדש – כניגודו המוחלט של היהודי 

הגלותי התלוש )סובייקט העבר( – זכה הנרטיב האוטופיסטי בגיבורו האידאלי. מיקום העלילה 

של המחזה בעיר יריחו – שער הכניסה לארץ המובטחת בימי המקרא ורכיב חיוני בעלילת־העל 

של יציאת מצרים וכיבוש הארץ – היה אפוא חיוני לבחינה ביקורתית ודה־קונסטרוקטיבית של 

הנרטיב הציוני האוטופי על ידי מונדי. הנכחתו של מיתוס הראשית הכפול )המקראי והציוני( 

רעיון  את  מחדש  לבחון  למונדי  אפשרה  יריחו'  'מושל  במחזה  הדיסטופי  הקץ  חזיון  במסגרת 

הגאולה והתחייה הציונית בערש לידתה של הזיקה בין האומה לארץ.

ר ד ע י ה ל ת  ו ח כ ו נ ן  י ב  – ו  ח י ר י ת  ו מ ו ח

בטקסט המקדים את המחזה 'מושל יריחו' גופא מציג מונדי את מקום ההתרחשות כך: 'העלילה 

מתרחשת ביריחו, או מחוץ ליריחו. ישנן חומות. החומות אינן נראות על הבמה והן לא ניתנות 

לראייה. יתכן שעיר זאת לא מציאותית והאווירה בה קרובה לסיוט' )עמ' 3(. מיד אחר כך מופיעה 

על הבמה דמותו של הסמל, שסובב שבע פעמים תוך שהוא מחצצר, ובסיומו של המעשה הכמו־

פולחני הוא קורא: 'זה לא נופל! זה לא נופל!' )עמ' 7(. פתיחה כפולה זו, ההנחיה המילולית של 

יוצרים יחד מרחב לא־מרחב, מרחב  המחזאי, מצד אחד, והתמונה הפרפורמטיבית, מצד שני, 

הזוי, מרחב שהוא 'אותו מקום' ובכל זאת 'מקום אחר', מקום ושום־מקום גם יחד, שקיומו מצוי 

באזור הגבול שבין היעדר לנוכחות. מצד אחד החומות מתגלות כרפרנט שאינו קיים, ייצוג שאין 

מאחוריו מסומן: החומות אינן נראות ולכן אינן יכולות ליפול, מצד אחר יש לחומות הבלתי נראות 

בכל זאת גם ביטוי מוחשי במסומן כעדות שמיעה: אף שאינן נראות ואין כל עדות לקיומן, הסמל 

בעומק  לתהום  ונפל  המערבי  שבצד  החומה  על  טיפס  החיילים  אחד  לכן  קודם  שעה  כי  מספר 

10(. מושל יריחו עצמו משקיע מאמצים נואשים כדי להוכיח את קיומן של  שבעים מטר )עמ' 

חומות העיר, רק לשם השחזור מחדש של נס הפלתן על ידי הקפתן שבע פעמים, תוך חצצור שוב 

ושוב. בכך מבקש המושל לשעתק את האירוע המכונן מימי המקרא. החומות הבלתי נראות, 

אך המוחשיות מאד, עומדות כסמל למשבר שמקורו, כאמור, בניסיון ליצור זהות מוחלטת בין 

הרפרנט למסמן האוטופי שלו. החומות הפיזיות, שהינן ביטוי לגבולות ולדיפרנציאציה – אינן 

קיימות, ויחד עם זאת הן קיימות כעקבות של פעולה, שמסומנת באמצעות זיכרון תרבותי של 

הסיפור המיתי על אפשרות הפלתן.

מרחבים  שלושה  של  זה,  גבי  על  זה  יחד,  צירופם  את  מזמן  ביריחו  המחזה  עלילת  מיקום 

– סיפורן התנ"כי של חומות יריחו, שהפלתן הנסית בעבר הלאומי  וזמנים: הזמן־מרחב המיתי 

המיתי פתחה פתח לגאולה המובטחת ונקשרה בכיבוש הארץ; הזמן־מרחב המדומיין – זו יריחו 

בגלות;  דורות  של  האוטופי  החלומות  מושא  המדומיינת,  ארץ־ישראל  את  במחזה  שמסמלת 

הימים, כמטונימיה של  יריחו שתחת הכיבוש הישראלי מאז מלחמת ששת   – והמרחב הממשי 

יריחו טוען, ממש כמו אנשי ארץ־ישראל השלמה, ש'כל הארץ  מדינת ישראל בזמננו. מושל 
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יריחו, גם תל־אביב, גם חיפה, גם ירושלים, כל הארץ הזאת היא יריחו!' )עמ' 20(, וכך אומר גם 

הסמל: ']...[ יריחו זאת לא עמדה קדמית, זאת הארץ שלנו' )עמ' 37(. הדימוי של חומות יריחו 

מסמן אפוא את מרחב ההתרחשות במחזה כמרחב הטרוטופי, 'רשת המחברת נקודות ומצליבה 

את חוטיה' בשפתו של פוקו,17 שעומד כניגודו של המרחב האוטופי המדומיין. בניגוד לאוטופיות 

אפקטיביים,  מקומות  הן  פוקו,  לפי  ההטרוטופיות,  ממשי,  מקום  להם  שאין  מיקומים  שהן 

מיקומי־נגד,  של  סוג  והם  עצמה,  החברה  בכינון  המותווים  'מקומות  תרבות  בכל  שקיימים 

]...[ מיוצגים,  סוג של אוטופיות, שמומשו הלכה למעשה, ואשר בתוכן המיקומים הממשיים 

ובעת ובעונה אחת גם שנויים במחלוקת ומהופכים'.18 הבחירה למקם את אירועי המחזה במרחב 

חזון  ניסיון לממש  הטרוטופי אפשרה למונדי לסמן את הבעייתיות האינטריזית, שמצויה בכל 

אוטופי במרחב טריטוריאלי קונקרטי.19 הבחירה ביריחו כמרחב ההתרחשות מסבכת את השאלה 

הטריטוריאלית מהיבט נוסף, משום שדרכה מציב מונדי את הטופוגרפיה של האפוקליפסה בלב 

מרחב הכלאיים הישראלי־ערבי, באזור הגבול שבין העיר למדבר, שבין ישראל לירדן, ואולי אף 

במרחב שבין ישראל לאירופה, כפי שאלו מופיעות בחזיונותיו של דמות הסכיזואיד במחזה )ראו 

להלן(. זאת ועוד, המרחב והזמן ההווים, שגלומים בעצם ההוויה הבימתית־תאטרונית מעצימים 

בתודעת הצופים את הממשות והמידיות של האפוקליפסה. שמעון לוי ניסח היטב את הפונקציה 

של ממד כרונוטופי זה: 'לתיאטרון יש תפקיד ייחודי בהראיית מה שהמציאות לא תצליח להראות 

לעולם: העתיד'.20 בין המרחבים הסוריאליסטיים הבלולים יחד לבין המרחב הבימתי הממשי; בין 

זמני העבר והעתיד המותכים לתוך מכלול אחד – שהם מאפיין חשוב של יצירות אפוקליפטיות – 

לבין מיקומה וזמנה של ההצגה על הבמה – נוצרת אינטראקציה שמנכיחה את חזיון הקץ לעיני 

קהל הצופים היושב באודיטוריום והופכת אותו להווה אסוני.

שאלת קיומן או אי קיומן של החומות נקשרת גם ל'מוטיב המצור', שרווח בדרמה הישראלית 

בעיקר בדרמות תש"ח, שבהן המצור היה ממשי והפריצה מתוכו הייתה הרואית ונשגבת. אצל 

בהיעדרן  דווקא  ומוחשיותן  העין,  מן  סמויות  החומות  פיזי,  ולא  פיקטיבי  הוא  המצור  מונדי 

ומכסה  במקומו  עומדת  המסומן,  של  היעדרותו  רקע  על  בולטת  המסמן  של  נוכחותו  הממשי. 

פוקו )לעיל הערה 7(, עמ' 7. הבחירה במרחבים בעלי אופי הטרוטופי מאפיינת את הכתיבה הדרמטית   17
הטרוטופיים:  מרחבים  של  סוגים  בשלושה  מתרחשות  הסצנות  ב'המשיח'  למשל,  כך  מונדי.  של 
שדה ומדבר; מטה משטרה ובית אסורים; שמים וגיהינום. ב'לילות פרנקפורט העליזים' כל העלילה 

מתרחשת במרחב הקלסטרופובי של מועדון סאדו־מאזו.
שם, עמ' 11.  18

ממדים  שני  מכיל  והוא  הקדומה  הספרותית  האפוקליפטית  בסוגה  מרכזי  ממד  הוא  המרחב   19
מנוגדים: העולם הממשי והעולם העל־טבעי. למרות הניגוד המוחלט בין שני העולמות – הדמויות 
הלא־מקום  של  )ניגודו  ההטרוטופי  במיקום־הנגד  רואה  אני  עליו.  לגשר  מצליחות  האפוקליפטיות 

האוטופי( את התחליף המודרני המהופך לשני המרחבים הניגודיים של האפוקליפסה המסורתית.
ש' לוי, 'איך מציגים את הסוף?: אסתטיקה מוסרית של דיסטופיה אמנותית', נ' כנען־קידר וא' עובדיה   20

)עורכים(, אמנות ואומנות: זיקות וגבולות, תל־אביב תשס"ג, עמ' 296.
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עליו. ההקשר הקונוטטיבי של 'מוטיב המצור' על רקע אי ההתאמה שלו למציאות הממשית – 

חושף את הפער האירוני בין התעקשותם של המושל והסמל להמשיך ולאחוז בעמדת 'הנצורים 

והצודקים' )שאופיינית למחזות תש"ח( לבין עמדתם בפועל ככובשים בהווה, שכולאים עצמם 

מרצון בתוך חומות בלתי נראות ומשוכנעים שהם עדיין מיעוט צודק המגן על חייו מול רוב עוין. 

בהוראת המושל נעשים ניסיונות בלתי פוסקים לאשש את קיומן של החומות – שומרים עליהן 

'ממצאים'  ועומקן, תוך איסוף  יסודותיהן,  חוזק  'מדעי' ביחס למאפייניהן,  ואף מבצעים מחקר 

ארכאולוגיים, שנתגלו כביכול ומאשרים את נוכחותנו במקום מימים ימימה. בד בבד מנוצלת 

תת־קרקעיות  חפירות  באמצעות  הטריטוריה  גבולות  הרחבת  לשם  החומות  של  אי־נראותן 

תחתיהן )עמ' 18(. כך משנות החומות הבלתי נראות כל הזמן את מצב הצבירה שלהן לפי צורכי 

השלטון: פעם הן מתוארות כמגיעות לגובה של שבעים מטר, או אפילו עד הרקיע )מעין מגדל 

בבל(, פעם אחרת הן מתוארות כמו בונקר החפור באדמה, והחותר מתחת במסתרים עד לאדמת 

ערב הסעודית.

זאת  עם  ויחד  לאומי',  ה'בית  ביצורו מחדש של  המיתיות לשם  החומות  את  הניסיון לשחזר 

הקולקטיב  של  וסותרות  סמויות  תשוקות  לשתי  ביטוי  הם  במחזה,  גמיש  לאובייקט  הפיכתן 

מקיומם  )עקירתם  הגבולות  מושג  של  מוחלטת  להפשטה  התשוקה  אחד,  מצד  הישראלי: 

התשוקה  שני,  ומצד  הארץ־ישראלי,  המרחב  בתוך  אין־סופית  והתרחבות  הטריטוריאלי( 

להסתגרות ולהיבדלות מהמרחב הסובב. אם כן, שאלת החומות הבלתי נראות )שהיא בעצם שם 

קוד לשאלת הגבולות של ישראל( חושפת את המתח הדיאלקטי הקבוע בין ההתחמקות מקביעת 

גבולות בטון  סופיים למדינת ישראל לבין היקסמות מקביעה חד־צדדית של  גבולות מדיניים 

אטומים לחלוטין ובלתי עבירים – ואני רואה בו היטלטלות בין שתי צורות התמודדות כושלות 

של הציבור הישראלי עם טראומות העבר שלו, שדומיניק לה קפרה מכנה )בעקבות דגם מנגנוני 

ההגנה שעליו הצביע פרויד( צורות הפגן (acting out).21 המשך נוכחותן הפעילה של טראומות 

שאלת  בין  במחזה  שנוצרת  הזיקה  באמצעות  נחשף  הישראלי  הקולקטיב  של  בתודעתו  העבר 

שקשורים  הישראלית,  החברה  של  רוח  הלכי  על  הכפייה'  'חזרת  לבין  נראות  הבלתי  החומות 

לצורת הקיום הגלותית, במיוחד בהקשר לשואה. 'מוטיב המצור' של דור תש"ח עובר במחזה 

של מונדי טרנספורמציה ונסיגה אל דימוייה של ישראל כגטו. על פי המחזה, ישראל הפכה 

 בתת־מודע הקולקטיבי לגטו האולטימטיבי, שממנו 'לא ניתן לצאת ואין לאן לצאת' )עמ' 17(. 

במחזה 'המשיח' )שיידון להלן( מונדי אף מחריף את הדימוי, ו'מאשים ]...[ את הציונות בהמצאת 

הוא  החדש  הריכוז  מחנה   – היהודים  ניצלו  שמהם  מחנות־הריכוז  תחת  חדש  מחנה־ריכוז 

שתי צורות ההפגן שעליהן מצביע לה־קפרה הן, מצד אחד, ביצור זהות חזקה ויציבה מדי, תוך הכחשת   21
המערערות.  הפוסט־טראומטיות  ההפרעות  על  אובססיבית  חזרה  שני,  ומצד  'אחרות',  של  צורה  כל 
ראו במיוחד הפרק 'טראומה, היעדר, אובדן' מתוך ספרו, לכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה, י' פרקש 

)מתרגם(, תל אביב תשס"ו, עמ' 75–113.
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המדינה ]...['.22 טענתו של נציג השלטון במחזה, כי באנו לארץ כדי להיות חופשיים, נענית 

על ידי שבתי צבי בשאלה: 'אז מדוע שוב סובבים אותנו גדרי תיל? מדוע?' )המשיח, עמ' 43(. 

באמצעות הדימויים של 'גטו' ו'מחנה ריכוז' מצביע מונדי במחזותיו על החיבור ההדוק והמסוכן 

בין ההוויה הפוסט־טראומטית, שעדיין מושרשת בקיום הישראלי, לבין אפשרות התממשותה 

של אפוקליפסה עתידית.

התחושה הקלסטרופובית של הימצאות בגטו סגור באה לידי ביטוי גם בהוראות עיצוב הבמה 

ב'מושל יריחו'. במחזה שלושה מעמדים: במעמד הראשון ישנם על הבמה מספר כוכים, שאחד 

יריחו,  בית המעצר של  מוצב על הבמה  מהם משמש כמפקדתו של המושל; במעמד האחרון, 

יוצרת התפאורה בשני מעמדים  ובהוראות הבמה מדגיש מונדי את נראותם של הסורגים. כך 

היחיד  הוא  – תחושה של מחנק קלסטרופובי. המעמד האמצעי בהצגה  והסוגר  הפותח   – אלה 

של  דמויות  שלוש  הבמה  על  מוצבות  בו  אך   – ביריחו  העיר  כיכר   – פתוח  במרחב  שמתרחש 

ערבים, וקול המואזין הקורא אל התפילה מתעמת עם קולה של החצוצרה, שמבקשת להפיל את 

 החומות הבלתי נראות. יתר על כן, הסמל שמגלה לפתע כי הוא עומד בכיכר העיר שהתרוקנה – 

ממהר להסתלק מהמקום 'אני חשוף... יכולים לתקוע בי כדור ]...[ המקום מתחיל להיות מסוכן' 

המושל  של  הקושי  גם  נובע  מכאן  הזה.  במרחב  זרותו  מודגשת  כך   –  )32 עמ'  יריחו,  )מושל 

להכריע מהי האסטרטגיה הנכונה ביותר שעל פיה יש לפעול: אם יש לחפש אחר החומות באופן 

אובססיבי, לשמור עליהן באמצעות כוח הנשק ולבצר את 'יריחו' בכל מחיר, או להפך: למוטט 

אותן ולהחריבן ולהרחיב עוד ועוד את גבולות השליטה. כיום כאשר בניית גדר ההפרדה )החומה( 

המפותלת והבלתי הגיונית מבחינה גאוגרפית בין ישראל לבין הרשות הפלשתינאית היא מושא 

למחלוקת לאומית בשיח הגבולות המתנהל כיום – מחזהו של מונדי רלוונטי אפילו יותר מאשר 

בשנות השבעים והשמונים.

ם י ד ק פ נ ־ ם י ח כ ו נ כ  – ה  מ ב ה ל  ע ם  י ב ר ע

השאיפה להעניק גושפנקה מחודשת להכתרתו של עם ישראל כ'עם הנבחר' ולאשרר את זיקתו 

למקום כ'טבעית' וכ'ראשונית' נבחנת גם היא במחזה 'מושל יריחו'. החלוצים, שעזבו מאחור את 

'העולם הישן' ועשו את מסעם לארץ, כביכול 'חדשה', בתולית ובלתי מיושבת, כפי שהאמינו, 

מכבר  קיימות  הריסות  עם  להתמודד  נאלצו   – טהור  לרפרנט  התנ"ך,  מסיפורי  שהכירו  לארץ 

וִעם ַעם אחר, שגם הוא ראה בה את מולדתו, ושהשיבה היהודית הייתה עבורו קץ עולמו. לאורך 

המחזה מנכיח מונדי את הסיטואציה הנפיצה הזו בהציבו במרבית הסצנות במחזה דמויות של 

ישראל  מדינת  נוסף של  קיצוני  דימוי   .210 עמ'  הישראלית, תל־אביב תשל"ה,  ג' עפרת, הדראמה   22
מופיע כבר במחזה המוקדם 'זה מסתובב', שבו יצר מונדי הקבלה בין מדינת ישראל לבית חולים לחולי 

רוח ול'מושבת העונשין' נוסח סיפורו של קפקא.
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ערבים נוכחות־נפקדות, כמו מצפות לשעת כושר לצאת מן השוליים אל המרכז, מן הכוח אל 

פסיבית  בציפייה  ברקע,  הבמה  על  העת  כל  מצויות  הן  ומאיימת:  מטרידה  נוכחותן  הפועל. 

מהן,  ולהתעלם  אותן  להעלים  מנסה  המושל  שונים.  שירות  בתפקידי  משמשות  או  וסבלנית, 

למשל, כאשר הוא והחיילת מקיימים ביניהם יחסים אינטימיים ומתעלמים לחלוטין מנוכחותו 

מסתפק  אינו  גם  המושל   .)19 )עמ'  ברקע  יושב  או  עבורם,  מנקה  עת  שבאותה  הערבי  של 

בהכחשת קיומם בהווה הדרמטי, אלא מנסה לבצע מחיקה רטרואקטיבית של קיומם ההיסטורי. 

אחת  'אבן  ולו  בעבר,  במקום  יהודי  קיום  על  שיעיד  ארכאולוגי,  ממצא  לחשוף  במקום  כאשר 

מהחומה' שתוכיח את 'זכויותינו ההיסטוריות על המקום', נמצא שם דווקא בית שימוש ערבי – 

עדות לקיום הערבי – המושל ממהר לבטל את תוקפה של העדות: 'זה לא היה בית שימוש ערבי. 

זה היה בית שימוש רומאי ]..[' )עמ' 18(.

אולם  פה,  פתחון  זאת  בכל  ניתן   – קולקטיב(  שמייצג  )שם  מוחמד   – אחת  ערבית  לדמות 

דבריו מכוונים לא רק לעבר מי מהדמויות, אלא בעיקר כלפי הצופים היושבים באולם. דברי 

שמערכת  הליברלי,  האינטלקטואל  התאטרון,  צרכן  של  לעברו  מופנים  מוחמד  של  התוכחה 

ערכיו ה'הומניסטית' והתנגדותו המוצהרת לכיבוש משמשות אליבי לפסיביות, לאימפוטנטיות 

ולאי־הפעולה שלו. צדקנותו העצמית מגבה את התנערותו מאחראיות למצב הקיים ומאפשרת 

לו לרחוץ בניקיון כפיו. כשהסכיזואיד מתריס כלפי מוחמד: 'אולי אתה העבד של המושל, אבל 

כבשתם  אתם  שלך,  'גם  והמדכאים:  הכובשים  ממעמד  אותו  להחריג  מסרב  מוחמד  שלי',  לא 

זרים  את האדמה הזאת ואנחנו עבדים שלכם ]...[ הסתלקו! ]...[ לא רק אתה זר פה, כולכם 

51(. בסיום המחזה, המושל, שנותר לבד, עומד מחוץ לסורגים שבהם כלא  פה, כולכם!' )עמ' 

את מוחמד, אך חש כקרבנו. בניסיון פתטי לשמר את מעמדו כמושל יריחו – הוא מנסה להפיל 

לבדו את החומות הבלתי נראות. התאורה מתמקדת בדמותו של ערבי שמופיע על הבמה, 'שפניו 

מוסתרות בכפייה ו]הוא[ מתבונן ממרחק־מה על מעשיו' של המושל )עמ' 62(. מבחינת המושל 

ובמסגרת העולם הבדוי – הערבים נותרים שקופים ובלתי נראים בדיוק כמו החומות, אבל )וזה 

נוכחותם של הערבים על  יכול שלא לראות את  אינו  מה שחשוב( הקהל שיושב באודיטוריום 

הבמה. בכוח המבט הקהל מאשרר את קיומם במרחב הזה, גם אם בעל כורחו.

ש ד ח ה י  ל א ר ש י ה ל  ש י  ל מ ס ג  ו צ י י ו י  ד נ ו מ ל  ש ו  נ כ ו ס ד  י א ו ז י כ ס ה

גדעון  הסכיזואיד?  מייצג  מי  את  הסכיזואיד.  של  בדמותו  קשור  במחזה  האפוקליפטי  החיזיון 

עפרת מזהה אותו עם המחבר, מונדי.23 הבחנה זו מתקשרת למאפיין חוזר ביצירתו של מונדי: 

קיומה הקבוע של דמות המשמשת כסוכנת )agent( שלו ביצירה. אכן אפשר לראות בסכיזואיד 

את בן דמותו של המחזאי, ששואל אותנו: מי כאן המטורף? האם אין הם אלה, שגם מכוננים את 

הנ"ל, גנים תלויים: עוד פרקים בארכיטיפולוגיה של תרבות, תל אביב תשנ"ב, עמ' 211–221.  23
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החומות וגם מפילים אותן, כמו המושל? מי חי במציאות ומי בדמיון? היכן נמצאת החומה? האם 

היא חיצונית )כפי שרואים זאת המושל וחייליו( או פנימית )כמו שהוא עצמו מרגיש(? בהערות 

הפתיחה ל'מושל יריחו' יוצר מונדי זיקה מפורשת בין מקום התרחשותה של העלילה ביריחו לבין 

תכליתה לנסות 'למצוא תשובה לקיומו חסר ההיגיון ]של המחבר[ במקום הזה'. כך מפנה אותנו 

הטקסט המשני, המקדים את המחזה גופא, ישירות אל המחבר ולקשר האישי שלו אל המרחב 

החווי של המחזה.24 לכן מקורות משיכתו העזה של מונדי אל הסוגה האפוקליפטית נעוצים לא 

של  המובהקת  המיתו־פואטית  במנטליות  גם  אלא  הישראלית,  החברה  של  המשבר  במצב  רק 

אישיותו ובביוגרפיה האישית שלו כ'מהגר עובר ושב', שחש זרות וניכור, של מי שמוסיף לחיות 

בתוך מרחב־זמן תמידי של גלות, וכמי ששיבתו היא תמיד 'שיבה לשום מקום'.25 מונדי הגיע 

אחדות,  פעמים  אותה  ועזב  הקומוניסטית,  מרומניה  עשרה,  שש  בגיל   ,1951 בשנת  לישראל 

ובהן פעמיים לתקופות ממושכות שבהן חי בפריז. בהזדמנויות שונות הביע מונדי את אכזבתו 

חופש.  של  זיק  כל  רמס  רודני  משטר  של  מכבש  שבה  ממדינה   ]...[ ארצה  'הגעתי  מישראל: 

למערב  'באתי  ועוד:  שקרית'.26  סמנטיקה  אותה  שלטת  כאן  שגם  לדעת  נוכחתי  לתדהמתי 

ומצאתי מדבר'.27 גם שנים רבות לאחר עלייתו ארצה כתב על תחושותיו, במאמרו 'התיאטרון 

שלי': 'עד היום אני מרגיש כאדם ששורשי הטבעיים נעקרו באכזריות ]...[ נדמה לי שאני אדם 

שלא נולד בשום מקום'.28 בכך מעמיד מונדי את עצמו כניגודו של מי ש'נולד מהים' ושמתוך 

המרחב הִסִפי הזה יכול להיוולד מחדש בהגיעו אל הארץ המובטחת.

עצמאותו ואנטי ממסדיותו של מונדי סיבכו גם את יחסיו עם התאטרון הישראלי הממוסד, 

מועט  הופעות  מספר  לאחר  ירד  או  ושוליות  קטנות  במות  על  הועלה  ממחזותיו  גדול  וחלק 

בתאטרונים הממסדיים. מונדי דחה בשעט נפש את התאטרון הישראלי 'שנודף ממנו ריח של 

ריאליזם סוציאליסטי'. תפישתו הייתה 'שתיאטרון ]...[ כמו הפולחן של דיוניסוס חייב לגעת 

מחזאי  של  אלה  טבעי  באופן  היו  אליו  שדיברו  הקולות  )שם(.  עזה'  בטלטלה  הכואבת  בשן 

השנייה.  העולם  מלחמת  שלאחר  האפוקליפטית  באווירה  צמח  שיצרו  שהתאטרון  האבסורד, 

שפתם התאטרונית התאימה למצבו הנפשי 'השפה הייתה מתומצת וקרועה. וכך גם אני, קרוע 

רונלד  הפסיכואנליטיקן  בעקבות  חמדאן  מסעוד  הולך  ואישיות  תרבות  סוגה,  שבין  ביחסים  בדיונו   24
בעולם  היגיון  'למצוא  ניסיונו  הוא  הסכיזואידי  הטיפוס  של  המאפיינים  אחד  כי  ומציין  פיירבייר 
שרירותי'. ראו מ' חמדאן, טקסט תאוריה פרשנות: תאוריות וטקסטים כפריזמות פסיכו־תרבותיות, 

ירושלים תש"ע, עמ' 15. מאפיין זה מחזק את הזיקה בין דמותו של הסכיזואיד במחזה לבין מונדי.
המושג 'מהגר עובר ושב' הוא שמו של מחזה אחר של יוסף מונדי, ו'השיבה לשום מקום' היא כותרת   25

אוסף הסיפורים שלו, 'השיבה לשום מקום': קובץ סיפורים )ספרית פרוזה 21(, רמת־גן תשמ"א.
י' מונדי, 'רץ אל המוות', ידיעות אחרונות, 4.2.1994 )דברי הספד על פנחס שדה(, באתר שכתובתו:   26

http://sadeh.corky.net/1994_02_04_josef_mundy_article.html
http://www.kiltartan.co.il/archives/ שכתובתו:  באתר   ,'1963  – שלי  'האוטוביוגרפיה  הנ"ל,   27

mundi.html
הנ"ל, 'התיאטרון שלי', עיתון 77, עמ' 84–85 )תשמ"ז(, עמ' 103.  28
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בנפשי. אבדתי שפת אם. חייתי במציאות חדשה לגמרי, הייתי ֵעד להרס הנפשי של הורי' )שם(. 

כל אלה הצטרפו לכדי תחושת גלות פנימית עמוקה והפכו אותו במידה רבה לאאוט־סיידר נצחי. 

עם זאת, תהייה זו טעות לראות בביוגרפיה של מונדי את המקור הבלעדי לתחושת הניכור שחש 

בתוך החברה שבה חי. זרותו הרוחנית של מונדי היא בלתי נמנעת וקשורה למסורת הארכיטיפית 

ומוכיח  בשער  העומד  להיות  עצמו,  על  שלקח  הייעוד  מתוקף  לחברתו  הזר  הנביא,  דמות  של 

'הייתי אומר שהוא חש את נביאי ישראל  את עמו. נדמה שבדברי ההספד שלו על פנחס שדה 

מונדי  התאטרונית.  ולדרכו  לעצמו  ביחס  תחושתו  את  גם  בעקיפין  מונדי  הביע   – הבטן'  דרך 

הזדהה לא רק עם הנביאים העבריים אלא עם גלריה שלמה של דמויות נביאים, חוזים ומהפכנים, 

ובסופו של דבר, מהפכתם התאבנה או עוותה  ידי חברתם,  שסימנו דרך חדשה, לא הובנו על 

בידי ממשיכיהם מישו ועד קרל מארקס, משבתי צבי ועד הרצל.29 המסורת המהפכנית היא אחד 

המקורות שמהם צמחה גם זיקתו אל הסוגה האפוקליפטית כסוגה נבואית ואתית.

הישראלי  של  הסמלי  הייצוג  הוא  המחבר.  של  מייצוגו  חורג  זה  במחזה  הסכיזואיד  אולם 

 החדש, שעברו הודחק, תרבותו צומצמה למסמן בלעדי אחד – המסמן הלאומי־טריטוריאלי – 

זה שמחפש, כמו הסכיזואיד, את 'האני האחר שלו'. 'אני תמיד שניים', הוא מעיד על עצמו )מושל 

יריחו, עמ' 32(. השסע באישיותו המפוצלת של הסכיזואיד זוכה למימוש בכפל דמויות: המושל 

בוז  מידה של  נרקיסיסטית, שנוהג באותה  גבריות  כוחני, בעל  איש צבא  הוא  ומנדל. המושל 

וניצול גם כלפי הערבי שמשרת אותו וגם בחיילת שאותה הוא בועל.30 בפיו נישאות סיסמאות 

ציוניות חבוטות והוא מאמין כי זכותנו על 'יריחו' יונקת הן מהעבר – מזכות אבות היסטורית עוד 

מימי התנ"ך – הן ממעשיה של הציונות המודרנית, שהחייתה את השממה, פיתחה את החקלאות, 

הביאה לאזור טכנולוגיה מתקדמת, וכמובן בזכות רצוננו בשלום. זאת, תוך התעלמות מוחלטת 

מנוכחותם של תושבי המקום: 'לא, לא, בלי תושבי המקום, מה להם ולביקור הזה' )עמ' 22–23(, 

שלטונו  את  מצדיק  המושל  במקום.  רומניה  נשיא  של  הצפוי  לביקורו  בהקשר  המושל  אומר 

הכוחני באוכלוסייה הילידית בתירוץ כי עליו 'למלא פקודות' )עמ' 7(, וכי 'יש חובות, יש חוקים, 

לא אני יצרתי אותם, אני משרת אותם ואני ממלא את תפקידי ]...[' )עמ' 11(. כך מנצל מונדי 

במניפולטיביות את המאגר הקונוטטיבי של הקהל היושב באולם, כשהוא יוצר קישור בעייתי 
ובוטה בין ההווה הישראלי לבין זמן אחר ומשטר אחר.31

ומקצוע  הגלותי  השם  בעל  מנדל,  והבוטה,  הכוחני  הישראלי  את  מייצג  יריחו  מושל  בעוד 

כך אפשר להסביר את הזדהותו במחזה 'המשיח' עם דמותו של שבתי צבי, הדמות המרכזית במחזה,   29 
אך גם עם ישו ועם מארקס.

דמותו של המושל מזכירה דמויות של מושלים המופיעות בהקשרים דומים במחזות ישראליים אחרים,   30
מבוססות,  כולן   .)2007( גרינברג  תמיר  מאת  ו'חברון'  לאור  יצחק  מאת  לצבא'  חוזר  'אפרים   כמו 

כך נדמה לי, על דמותו של המפקד הֵלִויִני בקטע הפותח את 'את, אני והמלחמה הבאה' )1968(.
'המשיח', כאשר השלטונות חוקרים את שרה, שהגיעה מפולין דרך  נוסף נוצר במחזה  זיהוי בעייתי   31
גרמניה )ניצולת שואה?(, ביחס לזהותה ולמוצאה – אם היא יהודייה אם לאו )ובכך נוצרת אסוציאציה 

לחקירה של הגסטפו(.
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יהודי מסורתי – רוכלות – הוא צאצא למשפחת חסידים רוסית. מנדל אינו מבין את המציאות 

הישראלית:

הגעתי לכאן בדיוק בזמן המלחמה ]הכוונה למלחמת יום הכיפורים, ז"כ[ וראיתי מחזות 

מופלאים, מצד אחד אנשים נהרגים ואלה שלא נהרגים נשארים נכים, מרביתם שרופים, 

והחסידים? החסידים רוקדים ושמחים, כי השמחה היא מהות החסידות )עמ' 15(.

בשבילו יריחו היא רק תחנה זמנית, הוא רוצה לנסוע לאמריקה 'לעשות כסף' כדי להגשים בה 

את החלום האמריקאי. בפיו שם מונדי את מילות 'התקווה' בהיפוך אירוני: לא כביטוי למשאת 

הנפש היהודית להגיע לציון, אלא כדי להגר ממנה )עמ' 13(. גם משפטו המפורסם של הרצל, 

וינה', עונה  'כאן לא  זו אגדה', נהפך על ראשו: כאשר הסכיזואיד אומר למנדל  'אם תרצו אין 

מנדל: 'אם נרצה יהיה כאן וינה' )עמ' 13(. מנדל הוא האני האחר של הסכיזואיד )ושל מונדי(, 

במרחב  זרותו   .)16 )עמ'  אחר'  כפייתי  למשטר  להגיע  בכדי  אחד  כפייתי  ממשטר  שנמלט  'מי 

תחנת  רק  היא  עבורו  וישראל  הלבנט,  את  מבין  ואינו  קוסמופוליט  הוא  בולטת.  תיכוני  הים 

הוא  נשק,  לידיו  מקבל  שמנדל  מרגע  אולם  לדרך.32  תמיד  המוכן  הנודד  היהודי  הוא  ביניים. 

עובר טרנספורמציה מידית וגם התנהגותו משתנה: הוא מתאהב בעמדה החדשה שלו ויורה ללא 

הבחנה: 'זה נפלא לירות, זה נפלא!', ויורה צרור נוסף )עמ' 41(.

י ט פ י ל ק ו פ א ה ן  ו י ז י ח ה ו ם  י ר ו פ י כ ה ם  ו י ת  מ ח ל מ

הקוגניטיבי  כשבר  הסכיזואיד  של  האפוקליפטי  בחיזיון  מוצגת  הכיפורים  יום  מלחמת 

והאפיסטמולוגי שמכונן את המציאות האפוקליפטית:

מדים  ללא  התעלה,  ליד  בצהריים... בדיוק! הייתי  עשרה  שתיים  בשעה  בדיוק  היה  זה 

פחד,  נתקפתי  בצהריים.  בשתיים  באש  שיפתחו  ידעתי   ]...[ החול...  על  זחלתי   ]...[

היה  זה  כזאת...  בעוצמה  ברחתי  לכן  עריק,  להיות  כן,  לערוק,  החלטתי  אמיתי,  פחד 

בהרי  לאיטליה...  צרפת  בין  במודנה...  היה  זה  הרכבת...  לתחנת  שוב  הגעתי  נורא! 

האלפים... ]...[ אשת הקצין פנתה אלי בבוז ושאלה אותי: מדוע ברחת? האחים שלך ליד 

תופת, ואתה בורח? שבתי לחזית,  התעלה, עוד מעט תומטר עליהם אש נוראית, אש 

בדיוק בשתיים בצהריים... הווו... אלפי פגזים, בום! בוווום! בוווום! זחלתי תחת אש עד 

הגבעה ופתאום ראיתי חיזיון מדהים! הרי מצרים מתקרבים! הרים גבוהים וחשופים!!! 

לוין  של  ב'הפטריוט'  לראות  שניתן  כמו  אחר.  למקום  לברוח  תשוקה  לעתים  מביע  המושל  אפילו   32
שאיפות  גם  תמיד  חושפות  והשדוף  החד־ממדי  הפטריוטיזם  את  שמייצגות  הדמויות   ,1982 משנת 
אסקפיסטיות, דחף סמוי להימלט מהמרחב הישראלי ולא חשוב לאן: 'לאמריקה, לאוסטרליה, לספרד, 

לשבדיה, לאיטליה, לצרפת'. מונדי, המשיח )לעיל הערה 5(, עמ' 12.
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ענקים! אלפי חיילים מצרים החלו לחצות את התעלה... היינו  ספינקסים  אלה  היו 

עומק,  פצצת  הפעילה  לחיצה  אבודים. נשות הקצינים הפעילו את הכפתורים, כל 

אלפי  המים...  בתוך  להתרסק  התחיל  האויב  עומק!  פצצות  שלנו,  הסודי  הנשק 

דם...  המון  דם...  רגלים...  ידיים...  מרוסקים...  גופות  באוויר...  עפו   גופות 

)עמ' 33(.

הממשמש  לאסון  המסויט  העבר  בין  המחברת  מכוננת  וכחוויה  הזוי  כסיוט  מתוארת  המלחמה 

ובא. בחזונו של הסכיזואיד זוכה המרחב ההטרוטופי להעצמה, משום שבדמיונו מופגשים שני 

מודנה  הישראלי:  של  המפוצל'  'האני  בו־זמנית  מוכל  שבתוכם  ומרוחקים,  נפרדים  מרחבים 

לתשוקתו  כמטונימיה   – לאיטליה(  צרפת  שבין  בגבול  האלפים,  שבהרי  האירופית  )העיר 

של  וכינונה  לידתה  סיני )מקום  מאירופה; ומדבר  חלק  ולהיות  לשוב  הישראלי  של  הנוסטלגית 

האומה היהודית ]במיתוס[ ומקום התרחשותה של מלחמת יום הכיפורים ]במציאות[( – כתביעה 

להתקבל בארץ־ישראל כיליד, שהמזרח הוא מקומו הטבעי. המרחב ההטרוטופי משקף גם את 

מערכת הזמנים שהשתבשה, ומאותת למצב של כאוס אפוקליפטי שבו שרויה המציאות שכבר 

בחיזיון  מסתיים  הסכיזואיד  של  המונולוג  יחד.  גם  להתרחש  שעתידה  והמציאות  התרחשה 

'אלפי  מדהים',  'חיזיון  תופת',  'אש  דיסטופי:  אופי  בעלי  קוסמיים  ממדים  שלובש  אפוקליפטי 

גופות עפו לאוויר', 'פצצות עומק', 'נשק סודי' )שקושר אסוציאטיבית כמובן את פצצות הגרעין 

ויום הדין(, 'ידיים... רגליים... דם' )עמ' 33(. לקראת סיום המחזה, מעלה חזונו הדיסטופי של 

הסכיזואיד חזיונות קונקרטיים של כאוס: הפכים מרחביים )מחנה פליטים על גבול מדבר ויער(; 

ורחם  )יריחו  מיתית  למציאות  ממשית  ממציאות  ושלג(; מעברים  נורא  אקלימיים )חום  הפכים 

של מפלצת(; חיים ומוות )ילדים משחקים בשלג, אך בונים ממנו תעלות קרב(; 'עוד מעט יהיה 

קרב רחוב' וגם 'אני מצטרף' – אומר הסכיזואיד )עמ' 61(. בסופו של החזון מתנבא הסכיזואיד 

נפשך!  את  הצילי  מכאן!  הימלטי  תושמד!  הזו  העיר  יריחו!  זונת  יריחו!  'זונת  יריחו:  חורבן  על 

מפני  בשער  המזהיר  המחזאי  ניצב  הסכיזואיד  נבואת  מכאן! תברחי!' )עמ' 60(. מאחורי  תברחי 

התממשותו של חיזיון דיסטופי של הרס ומוות. מונדי מציע לעקור מסדר היום שלנו את הכמיהה 

לגאולה משיחית, שהאיון הוא תחליפה הבלתי נמנע.

ת י ל א י צ נ ט ו פ י  ו נ י ש ת  נ כ ו ס כ ה  ש י א ה

המוליך  במסלול  המהירה  הצעידה  את  ולעצור  שינוי  סוכן  להיות  המחזה,  פי  על  שעשוי,  מי 

לאפוקליפסה ודאית – היא האישה.33 בין הסובייקטיביות הנשית המדוכאת )ליילה היא זונת יריחו, 

נאווה היא זונת המושל( לבין הערבים חסרי הפנים והקול, נבנית במחזה מתחילתו זהות קרבנית 

הנשים בספרות האפוקליפטית ראויות לדיון מעמיק. במסגרת זו אסתפק בהערות אחדות בלבד.  33
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משותפת הכפופה לתוקפנות ולאגרסיה של המושל/הגבר/איש הצבא. אך בדיוק כפי שהדמויות 

של הערבים צוברות עצמה דווקא מתוך הכוח הפוטנציאלי הלא ממומש, שנדחס ומתעבה מעצם 

נוכחותם הקבועה והאילמת על הבמה,34 כך גם נאווה החיילת וכפילתה הערבייה, ליילה )את 

שני התפקידים מבצעת אותה שחקנית( – משתחררות במהלך המחזה מהסטראוטיפיות הכפויה 

עליהן, ומפגינות אינדיבידואליזם נשי )שהיה סמוי מן העין במרבית חלקי המחזה( ופיכחון בריא 

מול פני המציאות לעומת העיוורון הטרגי של המושל. בניגוד למושל שאינו מבין את עוינותם 

של הערבים, 'מה רע להם כאן כשהם חיים איתנו?', החיילת מצדיקה את איבתם:

האמת שהם צודקים ]...[ אנחנו יושבים על האדמות שלהם וטוענים שמבחינה היסטורית 

הן שלנו ]...[ ועכשיו אנחנו שולטים בהם. הם הרוב ואנחנו מיעוט. הם מסתפקים במועט 

ואנו רוצים הכול, להם יש זמן ולנו אין )עמ' 24–25(.

וכשהמושל טוען כי היא פוגעת באמונותיו, היא יוצאת בד בבד גם נגד דיכוייה וגם נגד האתוס 

לא!'  אומרת:  אני  ובכן  'הקרבה',  המלה  את  שומעת  אני  שנולדתי  מאז   ]...[' ההקרבה:   של 

)עמ' 20(. היא רואה את המופרכות וחוסר התכלית שבחיים ביריחו המבוססים לנצח על החרב: 

'לשבת כאן ביריחו זה בזבוז זמן, אני חיה רק פעם אחת ]...[ ואני רוצה לנצל כל רגע, כי החיים 

הקלישאית  הרטוריקה  ברוח  המושל  שואל  המולדת?'  על  ישמור  'ומי  עונש'.  ולא  מתנה  הם 

המוכרת, והיא מתריסה בתגובה: 'אלה שהכניסו אותנו לבוץ הזה' )עמ' 21(, ויוצרת מניה וביה 

הבחנה ברורה בין האזרחים לאנשי השלטון במדינה, הבחנה שתעמוד במרכז המחזה הבא שיידון 

כאן, 'המשיח' )1982(, המחזה האנטי־ממסדי החריף ביותר, שכתב מונדי.

' ח י ש מ ה ' ן  י ב ל  ' ו ח י ר י ל  ש ו מ ' ן  י ב

בדיון שמוקדש, בין השאר, ליחסה של הציונות אל המשיחיות, טוען רז־קרקוצקין, כי השיח 

כמושג  'משיחיות'  לבין  חיובי,  פוליטי  כמושג  'גאולה', שהוצגה  בין  עמום  מרחב  סימן  הציוני 

משנת  )כאמור,  יריחו'  'מושל  במחזה  שלילית.35  קונוטציה  בעל  אפוקליפטי  ממד  שמסמן 

1975( מונדי בחר להציג את החזון האפוקליפטי־דיסטופי שלו במכוון בתוך ההקשר המרחבי 

'המשיח'  במחזה  החיוביים.  הלאומיים  מהקשריו  המושג  את  ולפרק  הגאולה  של  והקונוטטיבי 

תשמ"ז,  תל־אביב  תמונות,  עשרה  באחת  מחזה  לצבא:  חוזר  אפרים  לאור,  יצחק  של  במחזהו  גם   34
זה אצל  דיון במחזה  ראו  והסטודנט הערבי.  החיילת־האישה  מוצבת לפתחם של  הגואלת  האפשרות 
ט' לטוביצקי, '"אני הלב? אני רק ציפורן צומחת על גוף מת": פירוקה וכינונה של האינדיבידואליות 

במחזה "אפרים חוזר לצבא" מאת יצחק לאור', מכאן ז )תשס"ו(, עמ' 167–196.
ומשיחיות בעקבות  גאולה  של  דיאלקטיקה  בית המקדש:  ובין  "ברית שלום"  'בין  רז־קרקוצקין,  א'   35
גרשם שלום', י' שנהב )עורך(, קולוניאליות והמצב הפוסט קולוניאלי: אנתולוגיה של תרגום ומקור, 

ירושלים תשס"ד, עמ' 387–413, במיוחד עמ' 390.
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'הבימה' )ב'בימרתף'(, בבימויו של  יריחו' בתאטרון  'מושל  )1982(, שהועלה שבע שנים אחרי 

באמצעות  גאולה/משיחיות  המושגים  בצמד  הביקורתי  הטיפול  את  השלים  הוא  עצמו,  מונדי 

דמותו המרתקת, אך הדחויה על ידי היהדות, של שבתי צבי – ועל ידי כך ביקש לחדד את מה 

שההגות הציונית, כפי שמציין רז־קרקוצקין, עמלה לטשטש.

'המשיח', הצביע מונדי על ההחרפה  בדברי הסבר על הרקע שהוביל אותו לכתיבת המחזה 

שחלה במצב הישראלי מאז כתב את 'זה מסתובב' בשנת 1970 ועד לזמן כתיבתו של 'המשיח':

הטירוף  למרות  הישראלית,  והמציאות  רעיוני,  איזון  קיים  היה  עדיין  עת  באותה   ]...[

חיים  שבה, נראתה יותר אנושית ונסבלת. כיום, לצערי הרב, אף האיזון הזה הופר. אנו 
הציוני.36 החלום  את  ארבה,  כמו  המשמיד,  חולני  מוח  של  בהזיה 

ולהעצים  הביקורתי  הטון  את  להחריף  מונדי  את  הניעה  הישראלי  המצב  של  זו  דיאגנוזה 

במיוחד בתאטרון  סוערות  שנים  אלו  היו  יריחו'.  'מושל  לעומת  זה  במחזה  האמירה  בוטות  את 

של  ירושלים'  'סינדרום  ואת  יהודי'  'נפש  את  תקופה  באותה  העלה  חיפה  תאטרון  הישראלי: 

תגובות  שעוררו  הצגות   – לוין38  חנוך  של  'הפטריוט'  את  צדק  נווה  ותאטרון  סובול,37  יהושע 

חריפות של חלקים קולניים בציבור הישראלי. מחזהו של מונדי, 'המשיח', נכתב לאחר פרוץ 

מלחמת לבנון הראשונה, באותה שנה שבה כתב חנוך לוין את הסטירה 'הפטריוט', לאחר שנמנע 

עולה  אינו  המשיחי  הדחף  הלויני,  בטקסט  ישירה.  פוליטית  מכתיבה  ארוכה  תקופה  במשך 

במישרין, אך הוא מפעפע בו כזרם תת־קרקעי המזין את המציאות הישראלית. כבר בפתיחה 

הגאולה,  זמן   – הזמן  זמן־מקום:  של  במסגרת  הסטירי  הקברט  של  ההתרחשויות  ממוקמות 

והמקום – 'שוויץ של המזרח התיכון', וכך מסמן לוין מלכתחילה את המסגרת התודעתית של 

הדמויות והקהל, שהם אובייקט המטרה לחצי האירוניה והפרודיה של לוין. העיסוק האינטנסיבי 

של הציבוריות הישראלית באותן שנים בכמיהות המשיחיות ובהשלכותיהן, השתקפו בתאטרון 

'משיח' של מרטין שרמן, שאירועיה מתרחשים  1984 הועלתה בחיפה ההצגה  בן הזמן. בשנת 

אמנם במאה השבע עשרה, על רקע עלייתו ונפילתו של שבתי צבי, אולם היא מטפלת בנושאים 

המאמינים  של  הנוראה  האכזבה  וכריזמטי;  חזק  למנהיג  הכמיהה  הישראלי:  להווה  רלוונטיים 

מונדי )לעיל הערה 28(, עמ' 103. חנוך לוין היה אמנם הראשון שראה את הסכנות האורבות לחברה   36
הבאה',  והמלחמה  ואני  ב'את  ב־1968  הימים:  ששת  במלחמת  מהכיבושים  כתוצאה  הישראלית 
אלה  יצירות  אולם   .)1982( ו'הפטריוט'   ,)1970( אמבטיה'  'מלכת   ,)1969( ב'קטשופ'  חריפות  וביתר 
נכתבו בסוגה הסטירית ולא האפוקליפטית, מלבד קטע קצר אחד, 'שיר אחרית הימים' )בתוך 'ששה 
ודחיפות  עצמה  ביתר  אז  כבר  חש  מונדי  דווקא  זו  מבחינה  הבאה'.  והמלחמה  אני  ו'את,  מרובעים'(, 
את הסכנות האורבות לקיום הישראלי כתוצאה מהכיבוש. ראו ח' לוין, מה אכפת לציפור: סאטירות, 

מערכונים ופזמונים, תל אביב 1987, עמ' 13–137.
י' סובול, נפש יהודי: הלילה האחרון של אוטו ויינינגר, תל אביב תשמ"ג; הנ"ל, סינדרום ירושלים,   37 

תל אביב תשמ"ח.
ח' לוין, 'הפטריוט', מה אכפת לציפור )לעיל הערה 36(, תל אביב תשמ"ז, עמ' 103–138.  38
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מכישלונו של 'המשיח'; והסכנה הגלומה בהיסחפות אחר מגמות משיחיות. המחזה הועלה פעם 

נוספת בתאטרון באר שבע בשנת 2008 – ותאריכים אלה תואמים את שני הגלים שבהם הועלו 

הצגות אפוקליפטיות בתאטרון הישראלי בשכיחות רבה יחסית. במסגרת אווירה זו נכתב והוצג 

גם מחזהו של מונדי 'המשיח', שהפרוטגוניסט שלו הוא שבתי צבי.

ה ש ד ח ה ת  י ל א ר ש י ה ה  מ ר ד ב ו ת  ו ר פ ס ב י  ב צ י  ת ב ש

בניגוד  החדשה.  העברית  בספרות  רבים  יוצרים  של  דמיונם  את  שבתה  צבי  שבתי  של  דמותו 

חזיונות  נגד  חריף  קטרוג  בכתב  לדמותו  שנדרש  ההשכלה,  תנועת  מחשובי  מאפו,  לאברהם 

משיחיים ביצירתו 'חוזי חזיונות', שבה מוצג שבתי צבי בדמותו של השטן,39 בתקופת התחייה 

להתייחסויות  זכה  צבי  שבתי  דיאלקטית.  בעמדה  הזו  והפסקנית  המוחלטת  השלילה  התחלפה 

אמנותיות רבות, ולפחות אצל כמחצית מהיוצרים ונמעניהם היחס לדמותו היה אוהד ומבין.40 

צבי בתאטרון העברי החל משנות השלושים של המאה  היחס לשבתי  ורסס מסכם את  שמואל 

העשרים ועד שנות השבעים במילים אלו:

התנועה  של  מפעלה  רקע  על  שנכתבו  והשבתאות  צבי  שבתי  על  הספרות  מיצירות 

דו־ערכית  זיקה  עולה  זמנה,  בת  ובעיתונות  בביקורת  הערנית  ומהתקבלותן  הציונית 

וקרבת  לדמותו רבת הפנים של שבתי צבי ולתנועתו, בין אם על דרך של המשכיות 
לב ובין אם על דרך של רתיעה והסתייגות פסקנית.41

שתי מסקנות עולות מתוך מאמרו של ורסס. המסקנה הראשונה היא שמרבית ההצגות שיקפו 

בת  האקטואלית  המציאות  לבין  צבי  שבתי  של  זמנו  בין  ברורה  זיקה  שגילתה  חדשה,  תפישה 

יצא לאור, יחד עם חלק ה של 'עיט צבוע', בשנת תרכ"ט. א' מאפו, 'חוזי חזיונות', כל כתבי אברהם   39
מאפו, תל אביב תשי"ג, עמ' תנג–תעג.

בשנת 1908 ראה אור ביידיש מחזהו של שלום אש 'שבתאי צבי' ותורגם לעברית בשנת 1928; בשנת   40
1911 )שנכתב, לפי ורסס, בהשראת  ז'ולבסקי משנת  יז'י  1924 תורגם מפולנית לעברית מחזהו של 
אביב,  בתל  הארץ־ישראלי  התאטרון  של  העברית  הבמה  על   1926 בשנת  והוצג  אש(,  של  מחזהו 
בבימויו של י' דניאל; עשר שנים מאוחר יותר, בשנת 1936, עלתה בתאטרון 'אוהל' הגרסה השנייה של 
מחזהו של נתן ביסטרצקי )אגמון(, שגם שמו 'שבתאי צבי' )גרסה מוקדמת יותר של המחזה פורסמה 
בשנת 1931 אך לא הוצגה(. החשוב מכולם מבחינה אסתטית־איכותית הוא מחזהו של חיים הזז 'בקץ 
הימים'. למחזה היו ארבע גרסות: 1934, 1949, 1968, 1972, והוא הועלה על הבמה פעמיים, שתיהן 
בתאטרון הלאומי 'הבימה': בשנת 1950 ובשנת 1972. ראו ש' ורסס, 'שבתי צבי והשבתאות בעולמה 
105–136. ורסס  יח )תשס"א(, עמ'  ירושלים בספרות עברית  של הספרות העברית החדשה', מחקרי 
סוקר בעיקר את הדרמה, את מימושה הבימתי ואת ההתקבלות שלהם, החל משנות העשרים של המאה 
הקודמת ועד שנות השבעים. על דמותו של שבתי צבי ותנועת השבתאות ראו ג' שלום, שבתי צבי 

והתנועה השבתאית בימי חייו, א–ב, תל אביב תשי"ז.
ורסס, שם, עמ' 136.  41
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הזמן. פועלו של שבתי צבי עבר התאמה ועדכון בהתאם לעמדות הציוניות בנושאים כמו 'גלות', 

'גאולה', 'חלוציות' ועוד. המסקנה השנייה נובעת מקודמתה – גם אם בוטאו הסתייגויות ממסרים 

תאטרון  ומבקרי  סופרים,  הציוני,  בעולם  בולטות  דמויות  ובהם  רבים,  ההצגות,  של  מסוימים 

)כמו זלמן רובשוב־שז"ר, יוסף שפירא, משה גל, ישורון קשת, ישראל גור, אהוד בן עזר, עזרא 

זוסמן ואחרים(, הבליטו דווקא את הצדדים החיוביים בדמותו של שבתי צבי, נאחזו בכוונותיו 

ה'מפואר'  כישלונו  התמודד.  שעמו  הקשה  ובאתגר  עמו,  את  לגאול  העז  ברצונו  החיוביות, 

לפרוץ  הצלחתו  עמדה  לזכותו  טרגית.  כדמות  הדור,  מבני  רבים  בעיני  הציבֹו  צבי  שבתי  של 

את הקיפאון ואת הסטגנציה של הגולה, לעורר תשוקת חיים מחודשת בעם ולפתוח את הדרך 

לזרמים שבאו אחריו, כמו ההשכלה והציונות.

ואף מחזקן. שבתי  יוסף מונדי ב'המשיח' ממשיך לכאורה את שתי המגמות שהוצגו לעיל, 

צבי של מונדי נעקר מתקופתו, ונשתל בישראל עכשווית־מודרנית, גם אם הזויה. זיקה גלויה 

מציאות  לבין  ההיסטורי  צבי  שבתי  בין  פרשני(  כאקט  רק  )ולא  עצמו  הטקסט  בתוך  נוצרת 

טכנולוגיות  תופעות  מאזכר  האנכרוניסטי  הזמנים  עירוב  העכשווית.  השקר  ומשיחיות  ההווה 

ולפניה,  העשרים  המאה  ממציאות  ידועים  ואישים  היסטוריות  עובדות  ומשלב  מודרניות,42 

העזתי,  )נתן  שליווהו  ובדמויות  בו,  הקשורים  באירועים  צבי,43  שבתי  של  ההיסטורי  בסיפורו 

מי ששימש כיד ימינו של שבתי צבי ההיסטורי ובישר על משיחיותו, וששפורטש, יריבו המר(. 

המגמה האוהדת לדמותו של שבתי צבי במחזה אף מתחזקת. לא רק ששבתי צבי של מונדי אינו 

מוקע עוד כמשיח שקר, אלא אדרבה, הוא מוצג כלוחם מר ועיקש במי שמונדי מזהה עם משיחי 

השקר החדשים. אולם אימוצן של שתי המגמות, שפעלו כאמור בתקופת התחייה, משמש את 

מונדי למטרה מנוגדת לזו של יוצרי התחייה: הן נועדו לא לאשרור העמדות האידאולוגיות בנות 

הזמן, אלא להפך – הן מנוצלות למהלך דה־קונסטרוקטיבי כמעט אלים, שבא להוקיע לא את 

כשליו של שבתי צבי, אלא דווקא את כשליו של המימוש המדיני של החזון הציוני.

י ד נ ו מ ל  ש י  ד י א ו ז י כ ס ה ח  י ש מ ה  – י  ב צ י  ת ב ש

מיהו אפוא שבתי צבי של מונדי? האם שבתי צבי הוא בן דמותו של הרצל? זיהויו של הרצל עם 

דמות המשיח, ואף עם שבתי צבי ההיסטורי עצמו, אינו חדש. לא רק מתנגדיו של הרצל )רבנים 

מהזרם  חוקרים  גם  אלא  פרנק,  ויעקב  צבי  שבתי  נוסח  שקר  משיח  עוד  בו  ראו  אנטי־ציוניים( 

המרכזי כמו עמוס איילון, רוברט ויסטריך ורחל אלבוים־דרור ייחסו להרצל תכונות משיחיות.44 

כמו: רכב, אוטובוס, פצצת אטום; טלוויזיה, קולנוע, רדיו, וידאו טייפ ועוד.  42
אירועים כמו: מלחמת ששת הימים, חיילים נופלים, נאצים, השואה, הפלת חומת ברלין, מייקל ד' רוהן   43

שזמם לשרוף את מסגד אל־אקצה ועוד. דמויות כמו: יעקב פרנק, קרל מארקס, טרוצקי וסטאלין.
ראו ע' אילון, הרצל, תל־אביב תשל"ז; ר' ויסטריך, 'הרצל בעקבות המשיח', ד' אריאל־יואל ואחרים   44
ועכשיו(,  כאן  )יהדות  ובימינו  בעבר  ביהדות:  ואפוקליפסה  משיחיות  ומגוג:  גוג  מלחמת   )עורכים(, 
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סממנים  של  בקיומם  הודה  ואף  צבי,  שבתי  לבין  בינו  להשוואה  ביומניו  התייחס  עצמו  הרצל 

שבה  האופרה  של  כגיבורה   45,)1902( ב'אלטנוילנד'  נזכר  אף  צבי  שבתי  באישיותו.  משיחיים 

'זה מסתובב',46  צופים גיבורי הרומן. מונדי עצמו נדרש כבר בעבר לדמותו של הרצל במחזהו 

שבו הוא מזהה את דמותו של הרצל עם ישראל הכוחנית. אכן דמותו של הרצל ריתקה את מונדי 

אין תימוכין מספקים במחזה  ישיר של שבתי צבי עם הרצל  לזיהוי  והעסיקה את דמיונו, אולם 

עצמו. רמז לזיהוי כזה מופיע בטקסט פעם אחת בלבד ורק כאסוציאציה עקיפה, שעולה מדברי 

מבנים  לשבור  ההתרסה של אויבו: 'רצית להביא להם גאולה... שוטה ... הנה אתה... רצית 

חדש... שישכחו את הגלות...'  קיימים... ואיזו גאולה רצית להביא להם? שיצמח כאן עם 

)עמ' 68(.47 אם נוצר קשר בין שבתי צבי לבין הרצל במחזה, הרי מונדי מוצא אותו ברצון המשותף 

להביא לשינוי דרסטי ב־condition human היהודי, 'לשבור מבנים קיימים', מצד אחד, ובהכרה 

גם  כפי שנראה, שותף  זו,  בפועל, מצד שני. להכרה  אותו  המפוכחת שלהם בכישלונם לממש 

מונדי.

ובגורלו  יריחו', שבתי צבי הוא סוכנו של המחזאי, שרואה במצבו  כמו הסכיזואיד ב'מושל 

של שבתי צבי תמונת ראי למצבו שלו. שבתי צבי, כמו מונדי עצמו, הוא מהגר ללא מולדת, 

המהפכני  היסוד  עם  בעיקר(  )ואולי  גם  מזדהה  מונדי  ומאובן.  כוחני  ממסד  ידי  על  שנרדף 

במעשים  זמנו.  של  הממסדית  הסמכות  נגד  מאבקו  ועם  צבי  שבתי  של  ובחזונו  שבאישיותו 

ההזויים והפרובוקטיביים שעושה שבתי צבי במחזה מזהה מונדי את הבוטות והפרובוקטיביות 

לשמה, שבהן הואשם הוא עצמו על ידי מבקריו.48 הפרובוקציות, 'אומר' מונדי, לכאורה מתוך 

'מוכרחים  ומטרתן לשמש מעין תיבת תהודה לתאטרון שלו:  הן הכרח,  צבי,  גרונו של שבתי 

ב'מושל  הסכיזואיד  כמו   .)15 )עמ'  לי'  יאמינו  לא  אחרת  מוכרחים,  מטורפים,  מעשים  לעשות 

שבתי  )כמו  'משיח'  לשניים:  מפוצלת  זהותו  'סכיזואידי'.  הוא  מונדי  של  צבי  שבתי  גם  יריחו' 

צבי ההיסטורי(, שהשליחות המשיחית הוטלה עליו בידי אחרים )כמו נתן, והמאמינים הכמהים 

ו'נוסע', מהגר חסר כול, נעדר  לגאולה(, והוא קיבלּה על עצמו מתוך כורח פנימי וצו מצפון; 

בניגוד  אולם  ל'ירושלים'.  דרכו  את  לשווא  שמחפש  ציבורית,  מחויבות  או  שייכות,  מולדת, 

הציונית,  האוטופיה  א:  האתמול  של  המחר  אלבוים־דרור,  ר'   ;141–125 עמ'  תשס"א,  אביב  תל 
ירושלים תשנ"ג, עמ' 81.

ת' הרצל, אלטנוילנד: רומן, מ' קראוס )מתרגמת(, תל אביב תשס"ז, עמ' 83–90.  45
מונדי )לעיל הערה 2(.  46

לבחירה של מונדי בשבתי צבי, מי שנחשב ביהדות למשיח השקר המסוכן ביותר, לדמות של המהפכן   47
במחזה ישנם שורשים באופייה של התנועה השבתאית. גרשם שלום הצביע על התנועה השבתאית 
זו של התפרצות היסוד המהפכני שבמשיחיות', אף שיסוד  כדוגמה היהודית בה"א הידיעה 'לתופעה 
זה בלט בעיקר בנצרות. השבתאות הייתה 'ניסיון של מהפכה ביהדות המסורתית', וברור כי 'הסמכות 

הרבנית והסמכות המשיחית מן ההכרח היה שהתנגשו'. ראו שלום )לעיל הערה 40(, א, עמ' 9.
דג  הובלת  התורה,  עם  נישואים  כגון:  ההיסטורי,  צבי  לשבתי  שמיוחסים  הזרים'  ב'מעשים  מקורם   48

בעריסת תינוק, קיום שלושת הרגלים בשבוע אחד ועוד. ראו שלום, שם, א, עמ' 127–129.
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'המשיח'  במחזה  שניים',  תמיד  'אני  האבסורדי:  לקיומו  שמודע  יריחו',  ב'מושל  לסכיזואיד 

ומתחדדת  מוקצנת  כך  הזהות האחרת.  על  דבר  יודעת  האישיות המפוצלת  של  זהות אחת  אין 

באמצעות הסכיזואידיות דילמת המחזאי, שאחוזה במתח דיאלקטי קבוע שבין כורח ה'שליחות' 

לבין התשוקה לברוח ממנה – הזהה לדילמה הנצחית של הנביאים התנ"כיים. כל אחת מהזהויות 

תחושה  תקופה  באותה  חווה  מונדי  הסותרות.  התשוקות  משתי  אחת  מייצגת  ו'נוסע'(  )'משיח' 

חריפה של דחייה, מצד הממסד התאטרוני, ונטישה, מצד הקהל והביקורת. הדימוי של האישיות 

החצויה, ששתי זהויותיה מנוכרות זו לזו, מכונן את הפרסונה, או אם תרצו, את 'שם המחבר' של 

מונדי,49 סביב מיתוס האמן הדחוי והמקולל, ומקצין את סיפור אי־התקבלותו בסצנת התאטרון 

הישראלית הממוסדת, גם אם היא מדומיינת, לפחות בחלקה.

אולם מעבר למקורות הביוגרפיים של הפיצול, המטפורה הסכיזואידית משמשת את מונדי 

המושגים  וגוואטרי.50  דלוז  לה  שמעניקים  במשמעות  התנגדות,  של  לאסטרטגיה  כביטוי 

נרדפים,  מושגים  הם   – הפסיכואנליטי  בשדה  כמו  שלא   – בהגותם  ו'סכיזופרני'  'סכיזואידי' 

שקשורים לתופעות תהליכיות ומשחררות בתוך השדה החברתי. הקוטב הסכיזואידי הוא בעל 

כוח מהפכני, באותו אופן שבו הקוטב הפרנואידי הוא ראקציוני ופשיסטי.51 מנקודת מבט כזו, 

מה  דרך  הימלטות,  שמאפשר  הגנה,  כמנגנון  מונדי  אצל  הסכיזואידית  המטפורה  מתפקדת 

הבריחה, מפני הילכדות בתוך רשת הדימויים והשיח ההגמוני –  שדלוז וגוואטרי מכנים קווי 

שמייצרים ומשעתקים שוב ושוב אותה אידאולוגיה טוטלית ומאחדת־כול – שנפרשת גם בפניו 

של  המוחלטת  ההתנכרות  פועל.  הוא  שבתוכה  מהחברה  חלק  היותו  מעצם  אמן־יוצר  כל  של 

'הנוסע' במחזה לזהותו כ'משיח' – היא ביטוי להכרתו המפוכחת של המחזאי, כי בנסיבות שנוצרו 

בישראל,  פוליטית  המחויב  ולתאטרונו,  היוצרת  לזהותו  זמנית,  ולו  לחלוטין,  להתנכר  עליו 

ולסגת אל זהותו כמהגר חסר המולדת – 'נוסע' – במאמץ לשמר את עצמאותו וחירותו כאמן, 

ו'להיחלץ מהיקבעות בעמדה, המכפיפה עצמה לכוח זה או אחר'.52 על רקע זה יש להבין גם את 

הפרשנות שנותן מונדי להתאסלמותו של שבתי צבי.

בהזדהותו של מונדי עם האקט הדרסטי של ההתאסלמות רואה גדעון עפרת הודאה עקיפה של 

מונדי בכישלונו וביטוי לייאושו מציבור נמעניו. לכן המחזה, לדעת עפרת, הוא 'סיכום נואש 

]...[ והוא מזדהה עם דמותו  מאד של מחזאי שהתעייף מסיכוי של לחימה פוליטית דרמאטית 

של שבתי צבי – דמות הגואל שהתעייף מרעיון הגאולה'.53 עפרת אף רואה בבחירתו של מונדי 

לסיים כך את המחזה ביטוי עקיף להבעת רצונו של מונדי לרדת מהארץ )רצון שאכן מומש לאחר 

מושג שיגאל שוורץ שואל מחנה סוקר־שווגר. ראו י' שוורץ, 'זמר נוגה של עמוס עוז', פולחן הסופר   49
ודת המדינה, אור יהודה תשע"א, עמ' 9.

דלז וגואטרי )לעיל הערה 9(, עמ' 379–380.  50
שם, עמ' 379–380.  51

M. Foucault, ‘The Subject and Powerʼ, Critical Inquiry 9 (1982), pp. 777‒795  52
עפרת )לעיל הערה 22(, עמ' 208.  53
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ירידת ההצגה מהבמה; מונדי עזב לפריז לתקופה של שנתיים(.54 אולם גם אם המחזה מאשרר 

את הודאתו של מונדי בכישלונו מול הממסד השלטוני והתאטרוני בישראל, אין זה כתב כניעה 

וויתור. אין זו הכרזה של ייאוש, עייפות, או התכחשות לישותו האמנותית והאידאולוגית, אלא 

להפך. נטישתו הצפויה את ישראל, ששקולה מבחינתו של מונדי להמרת הדת של שבתי צבי, 

מקורה בהחלטה מודעת, ובאופן פרדוקסלי היא דווקא הגילוי המובהק ביותר של נאמנות לעצמו 

ולאמונותיו. מה שעשוי היה להתפרש כנטישת מחויבותו של מונדי לתאטרון הפוליטי הלוחמני, 

כלי ההבעה המרכזי של יצירתו הוא, לאמתו של דבר, מעשה הרואי לשמירת חירותו ועצמאותו 

כאמן במציאות הישראלית שנוצרה. אקט המרת הדת כמו הפיצול הסכיזואידי משמשים במחזה 

כאסטרטגיות דרמטיות לחשיפת הלכי הרוח התודעתיים של מונדי כיוצרו של תאטרון לוחמני 

ומהפכני במציאות ישראלית, שבה ראה מונדי עדות לפשיטת הרגל של ערכיה המקוריים.

בדברי הפתיחה לספרם של דלוז וגוואטרי 'אנטי־אדיפוס' מציג אותו מישל פוקו כספר על 

העקרונות  אחד  המחברים.  ממליצים  שעליהם  אתיים  לחיים  העקרונות  את  ומסכם  'אתיקה', 

שהוא מונה הוא העדפתה של הבדלה על אחדות ואחידות; של ניידות על קביעות; של זרימה 

על ריכוזיות.55 הסכיזואידיות, היא אסטרטגיה מרכזית שמוצעת, כאמור, על ידי דלוז וגוואטרי 

הפיצול  מונדי.  של  בדרמה  הסכיזואידיות  את  גם  מפרשת  אני  כך  הזה.  העיקרון  למימוש 

הסכיזואידי במחזה 'המשיח' מופעל לא רק על מנת לשקף את הבעייתיות האישית והמקצועית 

של מונדי, אלא גם למימוש המהלך המפרק של אידאולוגיה ממרכזת ואחידה, שמונדי מייחס 

השינוי  סוכני  את  וגוואטרי  דלוז  רואים  )ובמדענים(  באמנים  בישראל.  לסמכויות השלטוניות 

בחברה, ומחייבים את התגייסותם 'למצב מהפכני אובייקטיבי כראקציה לסמכותיות של המדינה 

המהפכנות'.56  של   )agency( הסוכנּות  היא  היצירתית  'התשוקה  מבחינתם,  המסרס';  ולכוחה 

שבתי צבי במחזה 'המשיח' אינו סוכנו של מונדי בלבד, הוא גם סוכנם של כל מי שהוא מזהה 

כ'אחרים' של חברתם: נביאים ומהפכנים בכל הדורות, סוכנם של כל 'חולמי השינוי',57 שדרכם 

מונדי מנסה גם להבין מה הוביל לכישלונם בתוך ההיסטוריה. בצד שבתי צבי נזכרות במחזה 

בבליל  פרומתאוס,  כמו  מיתיות,  דמויות  עם  יחד  מארקס,  וקרל  ישו  כמו  היסטוריות,  דמויות 

אנכרוניסטי, שמשבש את מערכת הזמנים הכרונולוגית; מציב אותן בבו־זמניות; ומעניק להם 

ערך שווה, למרות השוני התהומי של חזונם. כך מצמצם מונדי עד למינימום את ההתייחסות 

ושל  היסוד המהפכני המשותף באישיותם של המהפכנים  רק את  ומבליט  חזון  כל  לתכניו של 

בעלי חזון ואת הכוח המניע האתי שעומד מאחורי שליחותם. מונדי יצר, למשל, רשת מסועפת 

של זיקות בין שבתי צבי לבין ישו: גופו של שבתי צבי מכוסה פצעים 'כל הגוף כואב לי, אני 

מלא פצעים' )המשיח, עמ' 19( כמו פצעי המשיח בגופו של ישו; הוא נרדף על ידי השלטונות, 

שם, עמ' 209.  54
.xiii 'דלוז וגוואטרי )לעיל הערה 9(, עמ ,M. Foucault, ‘Prefaceʼ  55

שם, עמ' 379; התרגום לעברית שלי, ז"כ.  56
עפרת )לעיל הערה 22(, עמ' 209.  57
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כמו ישו, בשל תפישת הגאולה החדשה שהוא מציע לעמו; ולמסעו נלווים שני ספסרים, כמו שני 

הגנבים שנתלו יחד עם ישו, והנוסע )דמות הכפיל של שבתי צבי במחזה( אף אומר להם: 'אתם 

גנבים, הבנתי, אתם גנבים' )עמ' 24(.

נוסף  סכיזואידי  לפיצול  מובילה  הסוהר  בבית  השלטונות  ידי  על  צבי  שבתי  של  כליאתו 

גופניות. בעוד  מול  רוחניות  נוספת:  פיצול שמתיישב עם מערכת מושגים תרבותית  בזהותו, 

גופו של שבתי צבי נותר כבול, 'האני השני' שלו – האני האסטרלי, הרוחני, משתחרר ומשוטט 

על  מכרעת  השפעה  להם  שהייתה  תאטרוניות,  מסורות  שתי  עם  כאן  מתכתב  מונדי  חופשי. 

התאטרון היהודי והישראלי במאה העשרים: הדיבוק )כרוח ללא גוף( והגולם )כגוף ללא רוח(.58 

מראשיתו יצר המפעל הציוני פולחן גבריות וקידש את הגופניות החדשה של 'יהדות השרירים', 

כתחליף ליהודי הישן, איש הרוח. פיצול הזהות של שבתי צבי בין 'רוח' חופשית לבין גוף ה'כלוא' 

בידי השלטון מאפשר למונדי להציג את החברה הישראלית, שמקדשת את הכוח, כמי שיצרה 

'גולם' שעלול יום אחד, כמו באגדת המהר"ל מפראג, לקום על יוצרו. רוחו החופשית של שבתי 

צבי במחזה מתגלה לאויביו שלוש פעמים: בפעם הראשונה היא מתגלה במהלך משחק קלפים, 

לעיניו של 'איש חשוב מאד', שמבקש 'הסתלק מכאן, אל תפריע לי לחיות' )עמ' 48( – בסצנה, 

שמרמזת לסצנת הנשף במחזה 'מקבת' מאת שקספיר, שבה רוחו של בנקו מתגלה לרוצחו, המלך 

דונקן, ומעמתת אותו עם מעשהו הנורא.59 במפגש השני חודרת רוחו של שבתי צבי בלילה לחדר 

השינה של ששפורטש )אויבו של שבתי צבי במציאות ההיסטורית וגם במחזה(, שמאיים להורגו 

המפגש   .)49 )עמ'  פקודות'  ממלא  רק  אני  ממני,  רוצה  אתה  'מה  בטענה:  מעשיו  את  ומצדיק 

השלישי הוא עם השטן, שמצווה עליו לשוב אל הגוף – ובשל שליטתו בגופו של שבתי, הוא 

מצליח להכניעו )עמ' 49–50(.

י ט נ ד נ ס נ ר ט ה ו י  צ ר א ה  : ת ו כ מ ס ה ת  ו ר ו ק מ  – ם  י ש ד ח ה ר  ק ש ה י  ח י ש מ

וטרנסצנדנטי(  ארצי  כוח  של  )שילוב  אויביו  שלושת  מול  הרוח(  )איש  צבי  שבתי  של  הצבתו 

הדיבוק והגולם עמדו במרכזן של שתי הצגות חשובות, שהוצגו ב'הבימה': 'הדיבוק' של אנסקי הוצג   58
'הגולם',  לייוויק  של  מחזהו  את  היטב  הכיר  מונדי   .1924 בשנת  לייוויק  של  ו'הגולם'   ,1922 בשנת 
משום שהוא עצמו ביים אותו בשנת 1971 בפסטיבל אינטרדרמה, בברלין. הגולם במחזה של ליוויק 
לממש  מצליח  הוא  אולם  רוחנית',  מהות  לטובת  החומרי  מקיומה  להשתחרר  שמנסה  כדמות  מעוצב 
'את ייעודו כגואל ואת זהותו הרוחנית' רק לזמן קצר. ראו ד' בן־שאול, 'חזון הגאולה וגאולת החיזיון: 
 .112 עמ'  ובמיוחד   ,118–107 עמ'  )תשס"ב(,   9 מותר  הגולם',  של  והתיאטרוני  הדרמטי  גילומו  על 
קלאיץ' מציין, כי הדמות של הגולם שימשה לייצוגה של המכונה, ושל הסכנות הכרוכות בטכנולוגיה 
 D. Kalic, The Plot of the Future: Utopia :המודרנית, בעיקר במחזות שעסקו בנשק גרעיני. ראו
 and Dystopia in Modern Drama (Theater – Theory / Text/Performance), Ann Arbor, MI

1991, p. 104
וו' שייקספיר, מקבת, תל אביב תשנ"ט, עמ' 78–84.  59
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'משיח' )שהוא שם נרדף במחזה  מאפשרת ברמה העלילתית־התמטית הבחנה חדה בין המושג 

ל'מהפכן'( – שאתו מונדי מזדהה, לבין המושג 'משיחיות' – שמזוהה במחזה עם נושאיה ודבריה 

של  אויביו  והחברה,  השלטון  נציגי  במחזה  מגלמים  שאותה  העכשווית,  השקר  משיחיות  של 

שמגולמים  החדשים,  השקר  משיחי  אפוא  הם  מי  מאד'.  חשוב  ו'איש  ששפורטש  צבי:  שבתי 

כתיבת  נסיבות  על  עצמו  מונדי  של  מעדותו  זהותם  על  ללמוד  אפשר  לכאורה  בדמויותיהם? 

המחזה: 'במקרה זה ראיתי את הנולד. מלחמת יום הכיפורים הוציאה במלקחיים מרחם המפלצת 

ראיית  אמונים'.60  גוש  של  התנועה   – והיא  גדולה  יותר  עוד  מפלצת  ז"כ[,  לכיבוש,  ]הכוונה 

תנועה זו במושגים משיחיים אינה מפתיעה. גרשם שלום, ששלל את קיומה של זיקה בין ציונות 

וראה  לשבתאות  אמונים'  'גוש  תנועת  בין  משותפים  שורשים  זאת  לעומת  מצא  לשבתאות, 

בה גרסה מודרנית של התנועה מהמאה השבע עשרה: 'אמנם כן, הם דומים לשבתאים, חזונם 

המשיחי, בדומה לחזונם של השבתאים, עלול להוביל אך ורק לאסון'.61 העמדה המוצהרת של 

מונדי מקבלת לכאורה ביטוי גם בטקסט. ששפורטש, נציג השלטון במחזה, משתמש בסמנטיקה 

שווה לזו שנקט מונדי במאמר, בהתייחסו לסכנה האורבת לעם: 'הקשיבו! מתוכנו קמה מפלצת, 

מפלצת אמיתית. כבר כתוב שמקרבנו יקומו מחריבנו'. אחד המאזינים לנאום מפרש את דבריו: 

לאבנים!' )המשיח,  ומתפללים  אלילים  בעבודת  עוסקים  סרוגות,  כיפות  החובשים  אלה  'כן! זה 

עמ' 14(. אולם זיהוי חד־ממדי זה אינו מתאשר במהלך המחזה. בניגוד לדברים שנכתבו במאמר, 

מסוכנת  סמויה,  מחלה  של  לעין  גלוי  כסימפטום  רק  אמונים  גוש  תנועת  על  מצביע  המחזה 

ואקוטית הרבה יותר.

המדינית  המסגרת  רק  ונותרה  רוחו,  נעקרה  במחזה,  מונדי  טוען  ההרצליאני,  החזון  מתוך 

המבנית, שאותה מאדירים לממדים מפלצתיים, ולה מייחסים תכונות משיחיות. מדינת ישראל, 

בימינו.  השקרי  המשיחי  ל'דמון'  מונדי  של  בעיניו  שהפכה  זו  היא  וחברתי,  פוליטי  כממסד 

ומשום  למשיח,  תחליף  במדינה  שרואה  ששפורטש,  ידי  על  מיוצג  במדינה  הפוליטי  הממסד 

המשיח'  כבר  אנחנו  למשיח,  זקוקה  לא  שלנו  'המדינה  במשיח.  הצורך  לדעתו  מתייתר   כך 

)עמ' 24(. ששפורטש מזהה את האנטי־ממסדיות המהפכנית של שבתי צבי כסכנה למדינה: 'זאת 

משיח,  כעל  עצמו  על  להכריז  זכות  אין  'לאיש  )עמ' 14(.  מבפנים'  אותנו  שמכרסמת  התולעת 

זה,  לתואר  ראויים  הם  לאיש! רק  שלנו,  העסקנים  שלנו,  השרים  שלנו,  הממשלה  ראשי  מלבד 

עם  עצמם  מזהים  מאד'  חשוב  ו'איש  צבי!' )עמ' 15(. ששפורטש  שבתי  את  להשמיד  עלינו  לכן 

ומאמיניו  שבתי  של  לשינוי  בכמיהתם  רואים  הם  ולכן  אני',  זה  'המדינה   – בעיניהם  המדינה, 

את מי ש'יפוררו את החברה שלנו' )עמ' 62(. בעוד ששפורטש הוא נציגו של השלטון הממסדי־

הכוחני, שעסוק בהתחמשות מתמדת, 'איש חשוב מאד', מייצג את העילית הכלכלית והחברתית, 

מונדי )לעיל הערה 28(, עמ' 103.  60
א' שפירא )עורך(, רציפות ומרד: גרשם שלום באומר ובשיח, תל־אביב תשנ"ה, עמ' 57. מצוטט אצל   61

ורסס )לעיל הערה 40(, עמ' 105.
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לחוץ־ ובנסיעות  קלפים  במשחקי  זמנו  את  ומבלה  סיגרים,  מעשן  והמושחתת: הוא  הנהנתנית 

לארץ על חשבון המדינה. במשרדו של 'איש חשוב מאד' תלויה מפת כל כדור הארץ 'הנה ניו־

יורק, לונדון, פאריס, רומא, פקין, טוקיו, הכל נתון לשליטתנו' )עמ' 61(. עיצוב שתי הדמויות 

של  העריץ  כוחה  את  מוקדם  בשלב  כבר  זיהה  מונדי  כי  מלמד  והמתואמת,  המשותפת  ופעולתן 

'המכונה הקפיטליסטית' ואת הסכנה הכרוכה בקשרים ההדוקים בין הון לשלטון.

ה פ ו צ מ ה  ' ף ו ס ה ' מ ת  י ב י ט ק פ ס ו ר ט ר ה ט  ב מ ה ת  ד ו ק נ

בבואו לתרץ את כוחניותה של המדינה מעמיד ששפורטש כפל נימוקים, שעומדים בסתירה זה 

לזה, אך זו אינה מפריעה לו להשתמש בד בבד בשניהם. מצד אחד, השימוש בכוח מדינתי חסר 

מעצורים מוצדק ב'משיחיותה' של המדינה היהודית, שהניצחון במלחמת ששת הימים והצלחת 

לאחידות  הדחף  שני,  מצד  אלוהי.  ותוקף  אישור  כביכול  לה  נתנו  אטום,  פצצת  של  פיתוחה 

מוחלטת והשימוש הדורסני בכוח לשמירתה מנומקים כהכרח, שנובע מהמצב המלחמתי התמידי 

זיכרון השואה  ולא כבחירה רצונית של שלטון אוטונומי.  וההכרח להתגונן,  )כמו גזרת גורל( 

משמש גם כאן כעלה התאנה המצדיק את המלחמה האין־סופית והבלתי מתפשרת נגד אויבים 

מבחוץ ומבפנים, אמתיים ומדומים: 'אתה חושב ששוב ניתן שישחטו אותנו כמו כבשים? אנחנו 

חייבים ללמוד להגן על עצמנו' )עמ' 43(.62 כך, החל מסצנות הפתיחה, רווי העולם שיוצר מונדי 

בעוד  מעל,  מרחפים  מוות,  מבשרי  עורבים,  א':  בתמונה  בכל:  המצויים  מוות  בסימני  במחזה 

במסכת  חבוש  קברן,  ב':  בתמונה  המשיח;  תפקיד  את  עצמו  על  לקבל  צבי  בשבתי  דוחק  נתן 

מוות, עסוק ללא לאות בחפירת קברים של נופלים בקרב, המעידים בעקיפין על התרחשותה של 

מלחמה ברקע אירועי המחזה. אף שאין לה ייצוג ישיר בטקסט, כי היא מתרחשת בחוצבמה; היא 

משמשת כבסיס הלא־מודע של השלטון להצדקת האירועים על הבמה ומחוצה לה. בתמונה ג' 

כבר נחשף המבט שלאחר החורבן:

הלכתי לטבריה

ואין טבריה!

הלכתי לזכרון

ואין זכרון!

הלכתי לחברון

ואין חברון! ]...[ )עמ' 9(

 תמונה זו היא תמונת מפתח במחזה: היא מתרחשת במרחב הטרוטופי – ספק רחוב, ספק גיהינום – 

לה־קפרה רואה בניסיון ליצור זהות לאומית אחדותית מדי את אחת מצורות ההתמודדות הכושלות עם   62
טראומה. ראו: ע' גולדברג, 'מבוא', לה קפרה )לעיל הערה 21(, תל אביב תשס"ו, עמ' 15–17.
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לא  וגם  להאמין,  במה  או  במי  יודע  שאינו  ומבולבל,  מוכה  מיואש,  נרקיסיסטי,  המון  נע  שבו 

ידי שנאה המופנית לכל עבר:  ונבגד, מונע על  מי הם אויביו האמתיים. ההמון, שחש מרומה 

למגזרי חברה שונים ולנציגי השלטון. בהקדמה לספרם הנזכר של דלוז וגוואטרי כתב פוקו, כי 

האויב האסטרטגי כיום אינו הפשיזם ההיסטורי, שהצליח להשתמש בתשוקת ההמונים ולגייסה 

באופן אפקטיבי, אלא הפשיזם המצוי בכל אחד מאתנו – בתודעתנו ובהתנהגותנו – אשר גורם 

לנו לאהוב את הכוח ולהשתוקק לאותו דבר ששולט בנו ומנצל אותנו.63 ההמון במחזה, שתר 

באופן נואש אחר גאולה, נע ונד בין הרצון להאמין בשינוי, שמוביל שבתי צבי, לבין הגאולה 

הכוחנית, שמבטיח לו השלטון. הסכנה שצופה מונדי היא שההמון יבחר באפשרות השנייה. עם 

זאת, סצנות ההמון הן שמעניקות להצגה את כוחה האסתטי, ומחפות במידה מסוימת על בעיותיו 

של המחזה. בסצנה זו, למשל, הצליח מונדי ליצור חזותיות מרשימה באמצעות דימוי תאטרוני 

ממוקד שחושף את מצבו הקיומי של ההמון הלכוד: המאמינים לעתיד הולכים ומסתבכים בחבל 

שקושר אותם זה לזה ללא יכולת להשתחרר. המלאך, שליח ה'אל', שמתגלה מאוחר יותר גם 

סצנת  על  מהצד  משקיף  שחקן(,  אותו  ידי  על  מגולמים  התפקידים  )שלושת  וכשוטר  כשטן 

את  אגוז,  בקליפת  כמו  משקפת,  זו  מטפורית  תמונה  למענם.  אצבע  נוקף  ואינו  ההסתבכות 

חוסר המוצא, שהציבור מוצא עצמו כלוא בתוכו, ללא יכולת להיחלץ, כשהכוח הטרנסצנדנטי 

והסמכות המדינית פועלות יחד בתיאום מלא.

– ה  נ י ד מ ה ו  ) י ט נ ד נ ס נ ר ט ה ג  י צ נ ה ( ך  א ל מ ה

ת י ט פ י ל ק ו פ א ה ה  ג ו ס ב ע  ב ק ת  ו מ ד ל  ש ה  י צ ז י נ ו ר י א

לדמות  כלל  בדרך  מתגלה  והוא  הקדומה  האפוקליפטית  בסוגה  קבועה  דמות  הוא  המלאך 

המכובדת שחתומה על האפוקליפסה )לרוב זו פסידו־אפיגרפיה(, ומשמשת כמתווכת בין בשורת 

באמצעות  האל  )בשורת  האפוקליפטי  החזון  של  וכפרשנית  הנמענים,  לבין  המשבר־הגאולה 

שליח(. הימצאותם של המלאכים ביצירות האפוקליפטיות מצביעה על המעורבות העמוקה של 

השמים בענייני הארץ, והם מופיעים בהן לא רק כסמלים וכמטפורות, אלא כ'שחקנים ממשיים 

בחלל ובזמן'.64 גם המלאך של מונדי הוא 'שחקן ממשי', שמעורב ישירות בהתרחשויות במחזה, 

למלא  האפשרות  את  ממנו  מונעת  וכשטן,  כמלאך  והמאוחדת,  הכפולה  השמימית  הזהות  אך 

על־ וליצורים  למלאכים  שבהן  הקדומות,  באפוקליפסות  שלו  מהותי  מאפיין  שהיה  תפקיד, 

טבעיים אחרים היה תפקיד מפתח במאבק התדיר בין כוחות הטוב וכוחות הרוע.65 במחזהו של 

מונדי, הטוב אינו מובחן מהרוע )השטן(, רק מתחפש לו )מלאך(, ובאמצעות זהותו השלישית, 

.xiii 'פוקו )לעיל הערה 55(, עמ  63
 S. Cook, The Apocalyptic Literature (Interpreting Biblical Texts), Nashville, TN 2003,  64 

p. 127
שם, עמ' 24.  65
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כשוטר, הוא אף משרת את השלטון המדכא עלי אדמות )משגיח על שבתי בבית הכלא(. המנגנון 

יונק את כוחו משיתוף הפעולה ההדוק בין ה'שמים' וה'ארץ'. בחיבור  השלטוני הדכאן הארצי 

הזה בין הפוליטי לתאולוגי רואה מונדי את 'המפלצת' שמסכנת את הקיום המדיני ועשויה להביא 

לאסון אפוקליפטי. מונדי מזהיר, כי אם לא יצלח הניסיון לשנות את הכיוון שאליו מוביל השלטון 

אם   .)52 )עמ'  יהיה'  העולם  סוף  אפוקליפטיים.  בזמנים  רצוננו  כנגד  כולנו  'נימצא  העכשווי, 

כן, הקונפליקט המרכזי מובנה דרך ההקבלה הניגודית בין דמותו החצויה של שבתי צבי )אחד 

שהוא שניים( לבין הכוח המאוחד של הטרנסצנדנטי )מלאך־שטן( והארצי )השוטר שמייצג את 

סמכות המדינה(. החלטתו של מונדי לבחור בשחקן יחיד לגילום שלושת התפקידים )מלאך, שטן 

ושוטר( – מאחדת אותם לישות כוחנית ואידאולוגית אחת – וחושפת את המשמעויות שנגזרות 

שמים,  בשם  'משתמשת'  במחזה  המדינה  משיחיות.  אספירציות  בעלת  מדינה  של  מהיותה 

בדמויות הטרנסצנדנטיות )המלאך והשטן – שהם אחד( כדי להנציח את שלטונה במסגרתה של 

תאולוגיה פוליטית צינית ומנוכרת.

הסוגה  של  הקבע  מדמויות  לאחת  ניגודית  ראי  תמונת  רק  אינה  ב'המשיח',  המלאך  דמות 

יעקב  של  מאבקו  את  המתאר  המקראי  לסיפור  גם  הטקסט  מרמז  באמצעותה  האפוקליפטית. 

סמליים  ובמקום  בזמן  מתקיים  ליעקב  המלאך  בין  התנ"כי  המפגש   .)33–25 לב  )בר'  במלאך 

מבחינה לאומית: במרחב הלימינלי על סף הכניסה לארץ כנען לאחר תקופת גלות ממושכת. את 

המפגש עם המלאך מקדים חלום 'סולם יעקב', שבו מאשרר האל מחדש את בריתו עם אברהם 

ואת הבטחתו, כי לזרעו תינתן הארץ )בר' כח 11–17(. על כן למאבקו ההרואי של יעקב במלאך 

השלכות ארוכות טווח ביחס לזהות הלאומית שהוא מייצגה. במחזה משועתק המאבק עם המלאך 

פעמיים, מערער אותו וחותר תחתיו. עם כניסתו אל הבמה, לקראת פגישתו הראשונה עם שבתי 

המופיע  ל'סולם'  אירונית,  אך  ברורה,  קונוטציה  נוצרת  כך   – סולם  בידיו  נושא  המלאך  צבי, 

בחלומו של יעקב. המלאך התנ"כי טובע חותם כפול בזהותו של יעקב: באמצעות המרת שמו 

מיעקב )זהות פרטית( לישראל )זהות קולקטיבית( מסומן יעקב בסימון סמלי־לאומי; ובאמצעות 

הסימון  את  המשחזר  כתחליף  גופני,  בסימון  מסומן  הוא   – הירך66(  )עצב  הנשה  בגיד  הפגיעה 

האומה'.  כ'אבות  לסמנם  ותכליתו  הבתרים',  בין  ב'ברית  אברהם  של  בגופו  המילה  באמצעות 

צבי  בגופו של שבתי  החיתום האלים  מוכפל  הסימון המילולי,  מונדי, במקומו של  במחזה של 

ומסמן דווקא את סירוסו )שבתי צבי עצמו טוען במחזה כי מבקשים לסרס אותו כפי שסורס דור 

שלם(. במפגש הראשון, המלאך בועט בשבתי צבי, מכה אותו, מסובב את ידו ומבטיח לשבור 

אותו כמו 'ששברנו את ישו'. המלאך מדבר בגוף ראשון רבים, כחלק מממסד דיכוי גדול שפועל 

בהיסטוריה. במפגשם השני, המלאך מופיע בזהותו כשטן ומתעמת עם 'האני השני' של שבתי 

צבי, האני האסטרלי, הרוחני, שנגדו משלח השטן 'זרמים אנטי־אסטרליים'. בסופו של המפגש 

ראו 'ָנֶׁשה', מ"צ קדרי, מילון העברית המקראית: אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו, רמת־גן תשס"ו,   66
עמ' 735–736.
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השטן בועל באלימות את שבתי צבי, וכך מטביע בו סימון מיני בוטה – המרה סמיוטית אלימה 
וקיצונית של ההרמז המקראי.67

ו י ת ו נ כ ס ו ה  ק י ט י ל ו פ ו ה  י ג ו ל ו א ת ן  י ב ר  ו ב י ח ה

בין  במחזה,  מיוצגת  ופוליטיים  ממסדיים  למנגנונים  תאולוגיה  שבין  בחיבור  הגלומה  הסכנה 

השאר, באמצעות רשת של זיקות, שבונה הטקסט, בין ריטואלים פולחניים־פגניים של הקרבת 

בוותיקן(  נוספת שמתרחשת  וסצנה  הפגנה,  ילד במהלך  הריגתו של  סצנות:  )בשתי  הקרבנות 

לבין קבורתם של חיילים שנפלו בקרב. 

בסצנה שבה נהרג הילד )שלא במקרה נקרא גם נער( בידי נציגי השלטון, נשאל המלאך לאן 

הוא נושא בידיו את הילד המת. תשובתו: 'למולך!' )עמ' 60(. סצנה זו מחזירה אותנו לראשית 

המחזה )תמונה ב( שבה קברן )או המוות עצמו( קובר ללא לאות חיילים אלמוניים, שאין לדעת 

מי היו, ואם ידעו למען מה נלחמו. הקברנים 'בונים לעצמם מדינה' )עמ' 5(, אומר איש, שמביא 

נוספת לקבורה. הקרבתם של הילדים־נערים במחזה אינה נמנעת: אין מלאך שיתערב  גופה 

הסכנה  האנושי.  הקרבן  את  להמיר  מופיע,  אינו  איל  וגם  הנער',  אל  ידך  תשלח  'אל  ויקרא: 

אחרת,  בסצנה  היטב  מודגמת  ופוליטיים  ממסדיים  לצרכים  התאולוגיה  של  בגיוסה  הגלומה 

שמתרחשת בוותיקן, שאליו מגיע נתן כשליחו של שבתי צבי. בהוראתו של האפיפיור, נציגו 

כפרת  של  טקס  במעין  תמיד(  )קרבן  ישו  בתחליפי  יומי  טבח  מבוצע  אדמות,  עלי  האל  של 

ישו  כי  הנוצרי,  וריאציה מקאברית על הרעיון  עוונות, שבו מציע האפיפיור לקהל המתקהל 

'את חוליינו הוא נשא':

האפיפיור: )נכנס מלא זעם( הביאו לי אותו מייד! הביאו לי אותו!!! )ניגש לחלון הפונה 

לכיכר הוותיקן( הה! )הוא פונה להמונים( אני מודה לכם שבאתם הנה, אתם מחזקים את 

הכנסייה. האמונה שלכם היא טהורה, אחי האהובים )פונה לעוזריו( איפה הסכין?? ]...[ 

)מכניסים איש הלבוש כישו, האפיפיור הולך לקראתו וכורע ברך לפניו( אהובי ישו ]...[ 

סלח לנו מפני שאין אנו מבינים מה אנחנו עושים, )בהתפרצות של זעם( נבל! אתה תשלם 

בעד כל הפשעים! )דוקר את ישו כמו חיה, דוקר ודוקר עד שהדם פורץ בקילוחים עזים. 

האיש הנראה כמו ישו מתמוטט, האפיפיור זורק את הסכין, ניגש לחלון, מראה להמון את 

מעניינת הזיקה בין החיתום האלוהי לאיבר המין הן בברית בין הבתרים )המילה( הן כאן. חלק מפרשני   67
המקרא העכשוויים רואים בגיד הנשה את איבר המין עצמו בשל קרבתו למפשעה. בעניין זה ראו את 
לראשונה  שהועלה  באמריקה',  'מלאכים  קושנר,  טוני  של  למחזה  ליפשיץ  יאיר  של  המצוין  הניתוח 
י'  ראו  המקראי.  בטקסט  שמקורם  במחזה,  ההומו־ארוטיים  ההיבטים  על  מצביע  ליפשיץ  ב־1991; 
דוקטור,  עבודת  ובתיאטרון',  בדרמה  היהודית  הטקסטואלית  המסורת  של  בגוף  'הגילום  ליפשיץ, 

אוניברסיטת תל אביב תש"ע, עמ' 53–91, ובמיוחד עמ' 56.
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ידיו המגואלות בדמו של ישו ואומר( אתם יכולים ללכת! היום העוונות שלכם טוהרו! היו 

מאושרים! )עמ' 52–53(.

מידי יום מוחלף ישו התורן ב'ישו' חדש, והטקס משעתק את עצמו שוב ושוב. כך בספקטקל יומי 

של הוצאה להורג, מציע האפיפיור להמונים 'לחם ושעשועים'. המופע רווי הדם והשערורייתי 

מרתק אליו את הצופים, ובעת ובעונה אחת, מובטח לקהל כי באמצעותו 'עוונותיו' כופרו, והוא 

יוכל לשוב לביתו ולחייו מטוהר ורגוע – על מנת לשוב למחרת.

בדור תש"ח גבולות הביקורת כלפי האידאולוגיה הציונית היו ברורים. גם כאשר נכחה עמדה 

'הוא  בהם:  והמרכזיים  )הקנוניים   1950–1948 בשנים  שהוצגו  הדרמטיים,  בטקסטים  חתרנית 

הלך בשדות', 'בערבות הנגב' ו'הם יגיעו מחר'68(, הם עדיין הסתיימו בפעולה גואלת, דאוס אקס 

בסיומי  המשגיב.  המיתוס  של  תחומיו  אל  מותו,  בעקבות  לרוב  הגיבור,  של  ובמעברו  מכינה, 

המחזות גברו ההתחדשות והחיים על המוות – ברוח התפישה המיתית המחזורית – בזכות קרבנם 

של הבנים. גם אם הסב־טקסט של ההצגות הכיל הרמזים שקשרו את אירועיה אל מיתוס העקדה 

של  לביסוסו  ודרמטיים  טקסטואליים  ברמזים  והומרו  בסיום  נעלמו  כלל  בדרך  הם  הביקורתי, 

המיתוס הנגדי – מיתוס המת־החי – שהצדיק את המשכיות החיים, לא רק למרות, אלא דווקא 

בזכות מות הבנים, שבמותם ציוו חיים לחברה כולה. במחזה 'בערבות הנגב' למשל, בזכות קרבנו 

של דן, הבן הראשון של הקיבוץ, התאפשרה לא רק ההישארות הפיזית על הקרקע ב'בקעת יואב', 

אלא בזכות הדם השפוך, חודשה באופן סמלי גם הבעלות על הארץ והתחזק הקשר הרגשי בין 
העם לארץ.69

בעקבות  שלהם  ומהאמת  איבדו מהאותנטיות  זה  מסוג  ודידקטיים  סגורים  שגיבים,  סיומים 

הכיפורים.  יום  מלחמת  שלאחר  בשנים  בעיקר  הישראלית  החברה  של  ההדרגתית  ההתפכחות 

המגמה של בדיקה מחודשת של המיתוסים המכוננים של החברה הישראלית במבט ביקורתי, 

ולהפילם  להכשילם  היו  שעשויות  סגורות,  דרמטיות  מתבניות  להימנע  הכותבים  את  חייבה 

לאותו מלכוד מיתי־מעגלי שמפניו ביקשו להזהיר. גם המודעות הגוברת של היוצרים ליחסים 

היפעלות  למנוע  שתפקידם  פתוחים,  לסיומים  הובילה  ההצגה  בזמן  במה–קהל  בין  המכוננים 

לגבולות  מחוץ  אקטיבי  מעשה  לידי  הצפייה  בעקבות  להביאם  ובמקומה  הצופים,  של  סבילה 

כדי  אידאולוגית,  ומדוגמטיות  דידקטית  הכרחית מסגירות  הימנעות  עם  יחד  אולם  התאטרון. 

שההצגה תהייה אפקטיבית מבחינה פוליטית עליה לסמן, לפחות כאפשרות פוטנציאלית, גם 

חלופה למצב הקיים, שמעוגנת באמונה ביכולתם של בני אדם לממש הכרעות אתיות. המחזה 

'המשיח' מסתיים לכאורה בניצחונם של נציגי המדינה – ששפורטש ו'איש חשוב מאד': שבתי 

מ' שמיר, הוא הלך בשדות, תל אביב תשל"ג; י' מוסינזון, בערבות הנגב, תל אביב תשמ"ט; נ' שחם,   68
הם יגיעו מחר, תל אביב תשמ"ט.

דיון במחזות תש"ח ראו ז' כספי, '"ועמד החבר כנגד הפלדה": דרמות תש"ח: האומנם ספרות מגויסת?',   69
מכאן ז )תשס"ו(, עמ' 73–90.
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במוסד  ומושם  משוגעים  בכתונת  מולבש  ונתן  אותו,  נוטשים  מאמיניו  מרבית  מתאסלם,  צבי 

המאמינים  לקומץ  נתן  מודיע   ,)69 עמ'  )המשיח,  ניצחונה'  את  חוגגת  הממשלה  'היום  סגור. 

שנותר, ואילו ששפורטש מודיע בסיפוק, כי הפרשה חוסלה וכי הוא מוצא לנכון לסגור את תיק 

הנרטיבי של המחזה. אולם מהוראות הבימוי של מונדי עולה, כי להצגה  החקירה. זהו סיומו 

יש סיום נוסף, שאינו מילולי, אלא תאטרוני־חזותי.

ולא  נוצרים,  לא  יהודים  לא  מוסלמים,  לא  הם  מאמינים...  עשרות  נכנסים  לבמה 

אור!  וגובר:  ההולך  עמום  לחש  שומעים  חדשה...  תקופה  מבשרים  הם  בודהיסטים... 

אור! אור! ששפורטש נדהם... הוא ממש נמחץ... נעלם... הקולות גוברים: אור! אור! 

אור! זוהר! מרחוק רואים את צל צילו של ענק, אולי המשיח האמיתי, והבמה מוארת באור 

לבן עד כדי עיוורון )עמ' 70(.

כפל הסיומים – הנרטיבי והפרפורמטיבי, המנוגדים בחזונם, מותיר את אופיו של העתיד לבחירת 

הצופים ומציף גם את המשמעות האתית העולה מהתאטרון האפוקליפטי של מונדי. הפונקציה 

העיקרית של ספרות אפוקליפטית היא לעצב את הפרספציה המדמיינת של הציבור לגבי מצב 

משברי אקוטי, ובאופן זה ליצור את התשתית לרצף הפעולות שאליהן מכוון הטקסט בעקיפין 

את נמעניו.70 נקודת מבט זו תקפה עוד יותר כאשר מדובר במודוס הפרפורמטיבי של התאטרון, 

ומחייב  הבמה  על  הדרמטית  הפעולה  את  מנכיח  רק  לא  התאטרון  העיקר.  היא  הפעולה  שבו 

'פעולת דיבור' בפועל,71 ובמילים  את הצופים לסוג של סימולציה מדומיינת, אלא משמש גם 

אחרות: הוא תובע פעולה מנמעניו לאחר ההצגה ומחוץ לגבולות האודיטוריום.

 J. J. Collins, The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic  70
Literature, New York 1984, p. 18

J. Langshow Austin, How to Do Things with Words, Cambridge, MA 1962, pp. 4‒11  71


