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המקדש החסר

דברים אלה נכתבו לכבוד מפגש איסת״א השישי, בולוניה איטליה 1.7.1990 - 15.7.1990 .

אינה  שהארץ  את תושביה,  אוכלים  שתושביה  הזו  הקדושה  בארץ  היפה הזו,  בארץ  הקשה הזו,  בארץ 
מזיקה ליושבים בה אך היושבים בה, בעיני רוחם, באמצעות המחשבות הרוחשות שבראשם הם מאצילים 
לארץ התמימה את מאווייהם  הכמוסים, המרושעים,- הופכים את הארץ לאויב. זו הארץ המכונה בשפת 

התנ״ך ״ארץ אוכלת יושביה״.

בארץ המופלאה הזו, תחת שמש זו, האנשים החיים בה זה ארבעים ושתיים שנות חיים, באים מארצות 
חיים שלמים, - עקורים.  שנטשו אמונות, דת,  אנשים  שונות ומגוונות. מגורשים, מאויימים, מפוחדים, 
פרחים קצוצי גבעול , שתולים בתוך אגרטל. יפים כלפי חוץ שיכולת היניקה שלהם מסורסת. אנשים חסרי 
דת שפה ותרבות. אנשים חסרי מקדש. דוקא בארץ זו, שבירתה ירושלים, היא בירת כל הדתות, המושכת 
הסטורית  מבחינה  מכל  יותר  המסמלת  בארץ הזו,  דוקא  התמהוניים בעולם,  הזבובים  כל  את  אליה 

לפחות, דוקא בה חסר מקדש. 

במקדש  מתמקד  אני  ומקדשו החסר.  תחום  תחום  תחומים רבים.  ולהקיף  הדיבור  את  להרחיב  אפשר 
התיאטרון החסר. מקדשו החסר של הצופה ומקדשו החסר של המבצע היוצר. יש לבודד את הסיטואציה 
הנוכחית, של השנים העכשוויות ולהגדירן כעניין מקומי, כארוע קטן, כפסיק ביחס לרצף של שנים בלתי 
נדלה שעליו יושב הזכרון הקולקטיבי שלי כאזרח וכמודל. הצורך להפריד ולבודד את פרק השנים הנוכחי 
חשוב כעקרון מאין כמוהו על מנת לפתח את היכולת להתבונן, להבחין לאן ולמה אני קשור ומתחבר. גם 
היכולת  את  לעצמי  להחזיר  ובעיקר  פועל וגם,  אני  בה  והמציאות  הנסיבות  את  יותר  טוב  להבין  כדי 
נותקתי ממנה,  מסוימות  שמסיבות  עצומה  גיאוגרפית  חברתית הסטורית,  למסה תרבותית,  להתחבר 
ובטעות אני מתייחס אל שנות קיומי הפיסי כאל השנים היחידות המרכיבות את מה שנקרא התרבות 

שלי. 

ואיננה  הולדתי  ביום  מתחילה  שאיננה  בסיטואציה נתונה,  נתון  כיחידה בזמן,  שאני  הבסיסית  ההבנה 
אני  לשם  אחרי כן.  הרבה  ותמשיך  כן  לפני  הרבה  מתחילה  אלא  אני כותב,  בהם  אלה  ברגעים  נגמרת 
מחובר ואלה הם מקורות היצירה שלי. ברגע שגיליתי זאת גיליתי יקום. משהו מהזמן המקומי הנוכחי 
מקורות  ואילו  ומקרי  זמני  מצב  להיות  הופך  חסר משמעות.  להיות  הופך  המקומי  ההווה  וכך  נעצר. 
היצירה שלי שאליהם אני מחובר מאפשרים לי ליצור הווה שונה המנותק מעיתונים, אמצעי תקשורת, 

מהרחוב. אין זה אומר כמובן שאינני יודע מה קורה אלא בוחר בחירה.

מה מתרחש שם בחוץ ושאין לי בו מעורבות. ומה מתרחש בכלל שיש לי בו מעורבות כה גדולה? איך 
אפשר להיכנס ולצאת מתוך המציאות האחת ולהיכנס ולצאת למציאות אחרת. דוקא כאן במציאות היום 
יומית שלנו ההליכה לתיאטרון הופכת להיות כלי המאפשר זאת ומכאן שהליכה זו צריכה להיות אקט 
ממשי ומשמעותי המנתקת באופן מוחלט וברור את הצופה מרמת מציאות אחת ומעבירה אותו לרמת 
מציאות אחרת באמצעים קצת יותר בוטים וקיצוניים מאלה שאנו מכירים כדי לעבור מימד.  חול הופך 

לקודש. מקדש חסר מופיע.
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מקדשו החסר של הצופה

לצופה הישראלי הממוצע המגיע לתיאטרון ההוא שהנו מקדש חיקויים הגדול בתבל, כמו מקדש שאימץ 
נכנס  זה  הבלים  במקדש  שם  ועמים אחרים,  שונות  מארצות  טקסטים  המייבא  הרגלים ישנים,  לעצמו 
הצופה הישראלי הממוצע להיכלי קטיפה, אור וקול שאין לו אליהם כל זיקה וקשר וברוב המקרים הוא 

מגיע אליהם באמצעות תכניות שיווק מתוחכמות.

כשם שאני מתייחס למבצע היוצר הישראלי ודורש ממנו לעבור דרך של ממש, ליצור לעצמו את המקדש 
החסר שאל תמציתו הוא מחובר בקשר של ממש, מקורי שאותו הוא יצר בתהליך עקבי ומתמשך ואגב כך 
אותו  להזמין  דרך חדשה.  לו  להכיר  הצופה הישראלי,  את  להדריך  מבקש  אני  כך  את טקסיו,  יצר  גם 
למקדש מסוים, ללמדו את הטקסים, ליצור בו או יותר נכון לגרות ולעורר בו את הגעגוע למשהו שאפשר 

להגיע אליו לאו דוקא בחזקת נוסטליה, אחרי שעוברים דרך ארוכה.
הצופה הישראלי הממוצע איננו עסוק בבניית מקדשים. הצופה הישראלי הממוצע מחק את עברו ושקוע 
לו עד מעל לצווארו בהווה המקומי שלו, - צופה זה יש להוביל ולחלץ לסביבה אחרת שאיננה זרה לו, אך 
יחד עם זאת סביבה שמעולם לא ראה או שמע, סביבה שכל פינה בה מוכרת לו כמו חיק של אם. המקום 
במובן  שגרתי  לא  תיאטרוני  חלל  או  תיאטרונית  סביבה  רק  איננו  הצופה  את  להוליך  יש  שאליו  הזה 
המקובל והמוכר של המילה, זה פחות חשוב, אלא אל מקום שאליו מוזמן הצופה כדי להיכנס לתוך מצב 
נפשי-רוחני-פיסי חדש. מצב המכריח אותו לפעול,  להגיב יצירתית. להזכר, לנסות לשכוח , לכאוב - ללכת 
דרך. זהו מקום שבו הצופה עובר מסע ממשי ולא רק ענין של מטאפורה. הצופה הישראלי איננו יודע מהי 
המשמעות הממשית של הרגע בו חוצה אליס את המראה ועוברת לעולם אחר אותו היא מכירה ולא 
מכירה. את הרגע הזה יש ליצור עבור הצופה בגלל מנגנון ההדחקה הישן שקבר את העבר האישי של 

הצופה המעדיף ברוב המקרים לבחור בדרך הפסיבית של אי מעורבות. בחזקת. ישחקו הנערים לפני.

לצופה אירופאי ממוצע, כניסה לתיאטרון ולמציאות אחרת שיצור יוצר מקומי מקורי היא רק המשך טבעי 
בסביבה טבעית ליכולת להתקדם בזמן ובמרחב ההסטורי, לנוע בזכרון הקולקטיבי שלו ללא בעיה ולצעוד 
צעד נוסף בשביל הרחב והמופלא הנקרא תרבות. הצופה הישראלי מובל לתיאטרון ואין לו דרך ארוכה 
אותה פסע. התמונות והשיקופיות מועתקות ושאולות מתרבויות אחרות. לכן חשוב ומכריע ליצור לצופה 
הישראלי את התנאים המתאימים לו ורק לו. להשתמש בקודים, במפתחות הפותחים מחדש את הדלתות 
לתמונות  למילים ולחדרים,  לחוויות ולטבואים,  למחוזות ולארצות.  חזרה  אותו  לקחת  האסורות. 
להבין  מהצורך  מהצורך לחשוב,  אותו  לשחרר  מהנסיבות הידועות.  עליו  אסר  שלו  שהזכרון  ולתחושות 
מסרים, מהצורך להתגונן ובהכרח גם להתקיף, מהצורך לעטות מסכה, מהצורך לזייף, מהצורך להתהדר 

בנוצות לא לו, מהצורך הקוקייתי לדגור על ביצה לא לו. להחזיר אותו הביתה למקדש החסר. 
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להרגיש בבית

פעם לקחו ציור של פיקאסו ובדקו אותו בקרני רנטגן. התגלית היתה מדהימה. הסתבר כי הציור המסוים 
הזה היה מורכב משכבות שכבות של ציורים אחרים, סקיצות, התחלות, רעיונות מוקדמים.. הכל התחיל 
בשכבה הראשונה. המשיכה הראשונה. הפרט הראשון, הקו, הדמות הראשונה. פרט מצטרף לפרט. נוצרת 
תמונה. נוצרת שכבה. ואז בא התיקון וצביעה ו/או הוספת פרטים ו/או מחיקת פרטים. לאט לאט נוצרת 
עוד שכבה וכך עד ליצירת התמונה הסופית. כמה גירסאות צייר פיקאסו עד שהגיע לגירסה הסופית של 
גרניקה? למה הדבר דומה? לבית שהוקם פעם על ידי מישהו. פעם היה יער ובא איש וכרת עצים והובילם 
לקרחת יער. בנה איש בית וחצב באבן ויצר שביל ובאה אשה והוליד צאצאים שגדלו ובנו ליד הבית בית 
לכל אחד מהם שנישאו והביאו נשים והולידו ילדים שבנו ליד בית הוריהם וכך הלאה. צמחה קהילה וכך 
חלפו השנים עשרות ומאות ופעמים קרה שעל אותו שביל המוביל לאותו בית פסעו האיש בנו נכדו נינו 
בני נינו. דור אחר דור באו ויצאו את הבית והוסיפו לבית ותיקנו ושיפצו והרסו והוסיפו. בדומה ליצירת 

התמונה ההיא בהבדל יחיד וחשוב שהתמונה בחיים לא חדלה מלהיווצר.

כאן בארץ תהליך כזה מאפיין ומוכר בכפרים וישובים ערביים או לתושבים יהודים החיים בארץ עשרה 
דורות לפחות. חאלד אבו עלי שחקן הלהקה של המרכז לתיאטרון עכו גר בכפר בשם סכנין. הוא יודע מה 
פירושו של בית. השכן של חאלד אבו עלי יודע מהו בית. כשהשניים נפגשים זה בשבילו של זה כל אחד 
יודע מהו בית. כך יודעת כל הקהילה כולה בכפר הזה שלו. בבית הקברות שלהם קוברים את המתים 
אחד על השני. וכך בקבר אחד קבור הבן, האבא, הסבא, האבא של הסבא וכו. דור על גבי דורו באותו קבר 
ממש. לחאלד אבו עלי ״להרגיש בבית״ - זהו עולם ומלואו. להרגיש בבית הנו אספקט מסוים של מה שאנו 
מגדירים תרבות. ההתנהגות בבית באה לידי ביטוי ברחוב. בלחיצת היד,  בשפה, בהתנהגות הגוף וגם 

בהליכה לתיאטרון.

את כל מה שמניתי עד כה הצופה הישראלי העכשווי - רוב רובו לא מכיר לא יודע ולא חווה. אם נשווה את 
הפיקאסו הישראלי לפיקאסו הערבי הרי שנמצא בבדיקת הרנטגן כי בציורו של הראשון יש שכבה אחת 
בלבד בלתי שלמה ובלתי אחידה בניגוד ובמהופך לתחושתו כי ציורו מכיל אלף שכבות. הישראלי הממצוע 
העקור שאביו ברוב המקרים הגיע מארץ זרה. אם הגיע מארצות האיסלם או מתפוצת יוצאי ספרד הרי 
עזב תרבות שלמה ועקר את עצמו ממנהגים וממבנים חברתיים תרבותיים שלמים ובא לשממה מוחלטת 
לעומת העקור שהגיע הישר מהגיהנום שהשתולל באירופה ממסעות הרצח ההמוני שניהלו הגרמנים 
כלפי מיעוטים וכלפי עצמם מה שמוגדר במחוזותינו במילה שואה. הישראלי העקור מגיע לארץ ובתוך 
ארבעים ושתיים שנה מקים מדינה מוכנה שממעוף הציפור נראית כאילו היתה שם אלפיים שנה שנוצרה 
שכבות שכבות ע״י צייר אמן, ושם בארץ הזריזה הזאת אמור הישראלי להרגיש בבית. אין הדבר נכון כלל 

ועיקר. משול הדבר להרגיש בבית בסט קרטון ועץ המוקם באתר הסרטה.

איך יוצרים את התחושה הזו של בית, איך יוצרים את הגעגוע? איך יוצרים באולם התיאטרון תחושה 
רגשית  ברמה  ומזהה  מכיר  הוא  שאותו  בית  של בית?  תחושה  לחלל התיאטרוני,  בבואו לאולם,  לצופה 
וקל  פשוט  כך  כל  הדבר  קל מזה.  אין  באמצעים אילוסטרטיביים. -  ולא  מודעת  בלתי  ופעמים  עמוקה 
מסיבה ראשונה שהמרחק המפריד בין הזמן ההוא לזמן הזה הוא רק ארבעים ושתיים שנה. לא ארבע 
מאות ועשרים ולא ארבעת אלפים ומאתיים שנים. האנשים שהיו שם יכולים לספר מה היה בדיוק. איך זה 
נראה בדיוק. למעשה לא צריך ללכת לאנשים האלה משום שהאנשים האלה הם ההורים שלנו שהעבירו 
לנו הכל, אלה הם הדודים, בני משפחה, שכנים שהעבירו הכל מהם אלינו. הכל מצוי בזכרון הקולקטיבי 
מהדור  מההורים  שספג  בדברים  הזיכרון שלו.  בתאי  כולה  האינפורמציה  את  מכיל  השני  הדור  שלנו. 
הראשון שהיה שם והיה מחובר לענף כולו. צעד בשבילים אלפי פעמים והרגיש בבית שלו. ובזכרון הזה אין 
רק פרטים אוטוביוגרפיים או סיפורים פרטיים, יש שם שירים וריקודים ומילים ותנועות ותמונות - הכל. רק 
לצופה להריח, לראות, למשש,  לגרום  של המילה.  הראשוני  במובן  בחושנו  ולהשתמש  לחזור 
לשמוע ,לטעום. הרי כך יש לנו צופה שיתנהג באופן לא רצוני כתינוק המגשש אחר פיטמת אימו. כאן 
וצרכים  פנים  לו  שיש  מסוים  לאדם  של צופים.  למסה  לא  לצופה הבודד.  להתייחס  שיש  להזכיר  חשוב 
וצורה קונקרטית שיש לו שם שאפשר לגעת בו. להניק אותו בחלב הזה שהוא זקוק לו כל כך. להשקות 
אותו את הצופה הבודד, ולהחזיר אותו לשם. והשם הזה הוא הכל. השם הזה הוא המקדש החסר המהות 

שאליה יש לחבר אותו כדי ליצור את ההווה החסר.
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מקדשו החסר של המבצע היוצר

לכיוונים  המוליכים  חוטים  מקצוות  חסר משמעות.  מילים  מרצף  ריקה מתוכן.  ממחשבה  מתחיל  הכל 
שונים. הכל נמצא בחדר הריק, בחלל הניאטרלי. אין כל צורה ותוכן למקדש החסר ואיננו קיים בשום 
מקום גם אי אפשר להשוותו לשום דבר. ובכל זאת, בנייתו צריכה להתחיל ממשהו. המשהו הזה ברוב 
המקרים מתחיל בפרידה קשה. הפרידה קשה לסובבים את הנפרד אך קלה וטבעית מאין כמוה לנפרד 
אך  אחר  למימד  המעבר  לקראת  נרגש  בתכריכיו  נח  המת  האיש  המזכיר מוות.  בזה  משהו  יש  עצמו. 

הסובבים אותו בוכים ומספידים  ואינם יודעים לאיזו ממלכה אחרת פונה הנפטר.

ובן, מה שנראה לאחרים כארוע המתרחש יום בהיר אחד בהפתעה גמורה הינו למעשה אקט שנוקט אדם 
בהגיעו למסקנה חד משמעית ביחס לצעד הראשון שאותו עליו לבצע והוא לצאת לדרך. היציאה לדרך 
איננה לעולם מטרה בפני עצמה אלא אמצעי המוליך אותו למקום כלשהו, שבו יום מן הימים, יקים את 
המקדש החסר שלו. המקום הזה  שאליו מגיעים צריך להיות מסוים מאוד ויכול להיות גם מקרי מאוד. 
של  בחירתו  המקום האחרון.  של  לעזיבתו  הסיבות  את  במאוחר  או  במוקדם  לשקף  צריכה  בו  הבחירה 
המקום החדש תכלול אספקטים רבים ורחבים וככל שיעבור זמן והמקום החדש יענה על צרכיו השונים 

והמשתנים, כך יעיד הדבר על בחירה מוצלחת של מקום.

עד שמבינים כי למקדש החסר אין כל צורה או מבנה גשמי שאפשר למשש ושאפשר לזהות עד אז יש 
יוצק  הינך  בו  אמיתי  חלל  המקדש החסר.  של  נראה  הבלתי  הפיגום  את  בונה  הינך  בו  מקום  למצוא 
במישור  השורות  בין  ושמתפענח  כאן  נאמר  בעצם  מה  בלתי נראים.   קירות  בונה  נוכחות דמיונית, 
הקונקרטי? את מה עוזבים בדיוק? מה יש לנטוש שהוא בחזקת מוות לסובבים אותך, אך חיים חדשים 
לך? מות התפיסות הישנות. גסיסת המובן מאליו, המוכר, הידוע הברור. דעיכת הדפוסים ההם שאותם 
היקנו לך ושלא למדת אותם בעצמך, כיון שההבנה הנוכחית שלך את הדברים היא הבנה בוחרת ולא ידע 
כפוי. מתוך כך מגיע זמן שבו יש להחזיר את כל הדברים שקיבלת או שניכפו עליך, ולקחת רק את מה 
ששלך באמת וללכת. מאותו רגע שבו אתה אוחז בטבעת אחת ויחידה של שרשרת שהיא שלך בלבד הנך 
מתחבר לחוליה הבאה שאותה גילית בדרכך אל המקום החדש בו הינך רוצה לבנות את המקדש החסר. 
אם הצלחת אזי הינך נכנס לאותו חדר ריק מתוכן שאין בו במה ואין בו כניסות ויציאות ואין מסכים ואין 
דבר. ישנו חלל נתון שאותו הינך צריך לבנות לחלוטין בהתאם לבחירה האמנותית כך שבסופו של דבר 
במבצעים   ויפגשו באמנים,  מאמינים  שאינם  הצופים  יגיעו  שאליו  החסר  למקדש  המקום  יהפוך 
המאמינים ויעבדו עבודת קודש שהוא המצב החדש שאליו יש להוליך את הצופה ואת המבצע. להביא 
אותם לסוג חדש של מפגש שאיננו יום יומי, שאיננו פסיבי. שיש ביניהם תלות מוחלטת במובן המהותי של 
המילה. המבצע והצופה קשורים זה בזה בגופם בחלל בו הם נמצאים ובדימוי המשותף המעסיק אותם 
ברגע נתון. רמת המציאות שמוזמן אליה הצופה נבנתה על ידי המבצע היוצר מתוך פרטים רבים היוצרים 
מארג צפוף של חומר שכל כולו בא ממעמקי הזיכרון מדפי העבר המשותף ויצרו הווה חדש הנשען על 

פעולה משותפת היכולה להתקיים רק במקדש החסר. 

את  את הדברים.  לזכור  להיפך  לשכוח הכל.  בהכרח  אומר  אינו  אותך  שלימדו  מה  כל  את  לשכוח 
ובנוי  מסוים  מחומר  המורכב  כחפץ  השולחן  את  לזכור  הוראות ההפעלה.  את  לשכוח  אך  המושגים , 
והידוע .  המוכר  השימוש  ואת  שלו  הפונקציה  את  הוראות הפעלתו.  את  לשכוח  אך  בצורה מסוימת, 
להתייחס אליו כאל צורה, כאל חומר.  וכמו שיש לשכוח את הוראות ההפעלה של השולחן כך יש לשכוח 
את  לפתוח  כל החפצים, המילים, התנועות, האנשים, ההליכות, האמירות.  של  ההפעלה  הוראות  את 
הגבולות ולהשאיר סביבך חפצים קונקרטיים שקיבלו היתר הפשטה. וכך להגיע למצב בו היחס הרגשי 
והמורכב שלך מפעיל אותך אחרת כלפי החומר, החלל, או הצורה אותה הינך פוגש .דוקא כאן במקום 
הזה נפגשים היטב הצופה והמבצע באותו חלל ממוקדש בו הצופה מייחס משמעות אחת לחפץ בעוד 
המבצע משחרר את החפץ מאותה משמעות, ומעניק לו משמעות חדשה. וזו דוגמא נוספת איך יוצרים את 
המצב הנפשי החדש בשיתוף פעולה מלא בין שני היוצרים החשובים במקדש החסר : הצופה והמבצע 
על חומרית,  לנוכחות  חומרי  שמוגדר  מה  כל  של  הטרנפורמציה  מתרחש הפלא. הקסם.  כאן  היוצר. 

מטאפיסית, רוחנית. כך מתגשם ברוח משכן המקדש החסר.
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תלמיד משחק נרגש מגיע לבית הספר ללמוד משחק כדי לממש ציפיות שנבנו בו בעקבות כל מה שראה 
וספג עד לאותו רגע בו התייצב על מדרגות בית הספר. עד שישב בשיעור הראשון והתחיל ללמוד את מה 
שרצה בכל מאודו. מלמדים אותו איך אפשר לעשות את כל מה שראה ואת כל מה שחשק. יושב התלמיד 
ממחזה  או אחרת,  זו  דמות  למנהגי  בהתאם  זרות  בארצות  שיושבים  כמו  לידו  לשבת  ולומד  שולחן  ליד 
נתון . וכן ילמד טקסטים שאולים ויהגה את המילים באיזו אווירה וילמד מנייריזם מת שאינו אומר לו דבר. 

כך יממש התלמיד ההוא חלום צבעוני ורטוב למציאות בנאלית של סיפור מת. אחר כך בתיאטרון ההוא 
של הרגלי התחפשות במיטב הכסף והכשרון יצור חווית מקדש מזויף.  שם התלמיד כבר שחקן שאפתן 
המקדש  של  נראותו  את  המביאה  הטרנספורמציה  חווית  את  יחוו  לא  לעולם  אולי  לפגוש קהל.  היוצא 

החסר ומחוללת את החוויה החד פעמית עמוקה זו.

פעם ניפגשתי עם עדה, ניצולת שואה שסיפרה לי כי היא חיה כשנתיים בתוך תעלות של ביוב חשוכות 
הביוב  בתעלות  ילד  לה  נולד  אלה  שנתיים  במהלך  העולם השניה.  מלחמת  בזמן  ורשה  לעיר  מתחת 
שנתיים משנסתיימה  לאחר  של עולם אחר.  קיומו  על  ידע  ולא  יום  אור  ראה  לא  מעולם  שנים  שבמשך 
המלחמה והניצולים המסתתרים החלו לצאת איש איש  ממחילתו, יצאו האשה ובנה ממקום מסתורם 
האפל והטחוב בו צמח  הילד. האם שמחה לצאת סוף סוף החוצה לאור השמש. כך עמדה האשה עם 
בנה מסונוורים, והאשה נותנת לקרני השמש לפזז על עורה. לאחר זמן משך הפעוט בשובל שמלתה של 
האם וביקש לחזור למחילתו לביוב לאפלה. בעוד שהאשה מבקשת להתחבר שוב למקור חיותה ולליבת 
האנרגיה שלה ולהתנתק מהאפלה ההיא, ביקש הפעוט לשוב ולהתחבר למקור חיותו ולליבת האנרגיה 

שלו ,החשכה, ולהתנתק מאימת האור.
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זכרונות דור שני בחיק העיר העתיקה

המרכז לתיאטרון עכו  נוסד לפני כשש שנים והוא שוכן בעיר העתיקה של עכו. קבוצת יוצרים ישראלית 
שאין לה עיר, גיששה אחר חיקה החם והטוב של העיר עכו. עיר בעלת חמשת אלפים שנות הסטוריה. 
שאפשר לסייר בסמטאותיה ולזהות שכבות ותקופות שונות הנחות זו על גבי זו. דוקא בעיר הזו מצאנו את 
קיומנו. דוקא בשבילים המזוהמים והבלתי מסופחים לא על ידי הסביבה ולא על ידי השלטונות דוקא שם 
חמשת  אחורה בזמן.  שהיתה תמיד.  צלבנית  שהיתה  תורכית  עיר  שהיתה  מוסלמית  ערבית  עיר  מצאנו 
כולם  הוריהם  שהורי  בה  נולדו  שהוריהם  בה  שנולדו  אלה  בה  החיים  ממש  עיר  באותה  אלפים שנים. 
קבורים באותו קבר בבית הקברות הסמוך. שהנמל העתיק שלה שילח לים את דייגיה והמזח שלו חיכה 
לספינות ששבו ונסעו ושבו במשך אלפי שנים, דוקא לעיר הזאת הגענו אנו היוצרים הישראלים העקורים 
מבקשי המקדש החסר. שמחים לינוק ממנה את הטוב שבה. החומרים המהולים בחלב הם חומות אבן 
שאוכלים  החומוס  פעמים ביממה, השפה, הזוהמה,  חמש  באוזנינו  המנגן  קול המואזין,  עתיקות, 

הפועלים, ברכת השלום של האיש ברחוב, הרוכל בשוק, חוף הים, הנמל. שבח ושפע.

ומי אנחנו ומאין באנו? אני יליד הארץ בן להורים ממוצא מרוקני שעקרו מארצם בגיל צעיר ועזבו מסורת 
ומשפחה וחיק ותרבות מפוארת למען רעיון מעורפל ומתעתע. עקרו לארץ זרה. ארץ חולית, קודחת פאטא 
מורגנה של זבת חלב ודבש. בן להורים שבמשך כל חייהם עקרו מעיר לכפר, מכפר לעיירה ,לעיר, לקיבוץ 
וחוזר חלילה. כך מעבודה לעבודה מאשליה לאכזבה. הורים שמשפחתם נפוצה לכל רוח ללא גרעין בסיסי 
לא של משפחה ולא של מקום ומסורת שיאחד זה לזה את הטלאים וקרעי הבד. ולצידי אשתי (שחקנית 
הלהקה) שהתייתמה מאב ניצול שואה שהגיע ארצה ללא ענף משפחתי שלם שהושמד שם במקום ההוא, 
הגיע לארץ נשא אשה ממוצא פולני שמשפחתה הצליחה להגיע לארץ לפני מלחמת העולם השניה. אב 
צרור  באמתחתו  מאיתנו  אחד  לכל  נולדה אשתי.  שם  פורה וירוק.  באיזור  כאן  משפחה חדשה.  שהקים 
זכרונות קטן מילדותו, ביתו, שכונתו, חבריו. אנו ילידי הארץ הזו בני דור שני לדור ראשון שהגיע לארץ זו 
איש איש  מארצו. הזכרון שלנו והיכולת שלנו לזכור - משהו נתקע שם. איזו יתד תקועה בזכרון שלנו אי 
שם לפני ארבעים ושתים שנים, שלא מאפשר לנו להיזכר אחורה להתחבר אל החומר ההוא אל החיים 
של כל פרט בארצו. אל הנוזל היקר. אל מעיין החיים. כך מצאנו את עצמנו בעיר העתיקה של עכו (שבה, 

אגב, נולדתי וממנה עקרו הורי כשהייתי בן ארבע)

העיר  בחיק  שני  דור  ״זכרונות  היצירה  את  יצרנו  בדרך אל,  עבודות  ויצירת  גיבוש  שנות  מספר  לאחר 
העתיקה״. מתוך הבנת כל האמור לעיל ניסינו באמצעות חדר העבודה והכלים המקצועיים שלנו להבין 
מה קרה שם לפני ארבעים ושתיים שנים. מה נתקע שם ועל מה ולמה אנו מוצאים את עצמנו מחוברים 

לעיר ערבייה לוגמים בצמא את חלבה. 

סיפרנו זה לזו כל המבצעים כולם את סיפור החיים האישי של כל אחד מאיתנו. בנינו עץ חיים לכל אחד 
מאיתנו והתחלנו על סמך החומר האישי למשוך קצה של תמונה דהויה. רמז ראשון להימצאו של מאגר 
ידע ופרטים עצום שלא העלינו על דעתנו שאפשר היה להגיע אליו. שהוא נמצא ברשותנו, רק צריך לדעת 
איך להגיע אליו. במהלך חודשים רבים התחלנו להתקיף את הזיכרון בצורה שיטתית. כל פרט שביצבץ 
חפצים , תמונות, ספרים, מסמכים, מנגינות, ריחות,  של פרטים:  עצום  מאגר  נוצר  זמן  לאחר  נאסף. 
של  ועדין  איטי  ובתחקור  נמלים  בעבודת  הובלתי  הזה  התהליך  כל  את  טקסים וכו.  מנהגים, מאכלים, 
משם  התנתקות טראומטית,  נקודת  לאותה  ויותר  יותר  אותו  לקרב  במטרה  השחקן היוצר, הזוכר, 
להתחבר שוב לנהר הגדול ההוא הזורם בהתמדה במעמקי התודעה האישית והקולקטיבית. כל שביב  
הוכנס  פרט  כל  טקסט וכו.  מראה מקום, חפץ, מסמך, בגד, פעולה,  באמצעות  המחשה  קיבל  זיכרון 
מהמבצעים  אחד  לכל  חלקי מקדש.  זכרונו מקום.  באמצעות  המבצע  יצר  כך  על מדף.  והוצב  לצינצנת 
נוצרה סביבה אישית ומיוחדת רק לו. חדר שאפשר להיכנס אליו ולהרגיש בו בבית. כל שחקן היה בזיכרון 

עצמו. כל מבצע היה הזיכרון שלו עצמו. כך גם נולדה הסיטואציה בה פעל המבצע ואליו הוזמן הצופה. 



�7

בסופו של תהליך בנה כל יוצר מקום. בית שאיננו דומה לשום בית. שאיננו יכולים להשוותו. שמעולם לא 
ראינו אותו, אך יחד עם זאת, כל פרט בו מוכר לנו. כל מילה בו שמענו פעם. כל התרחשות מעוררת בצופה 
התרחשות. האורחים - צופים - עדים מספרם קטן. לכל חדר בחלק הראשון מוזמנים כחמישה כאלה, ובו 
וכל  העדים  כל  אחר כך,  בחזיון שונה.  ממש  זמן  באותו  משתתפת  קבוצה  כל  ארבעה חדרים.   זמנית 
המבצעים מוזמנים לחדר אחד גדול. שם חיכה לכולם שולחן אוכל ערוך ומסודר לארח את כל האנשים 
לליל הסדר. בארוע הזה מתכנסת המשפחה סביב השולחן. אוכלים יחד וקוראים את ההגדה. המפגש 
העידכונים  ומהם  השינויים  מה  לראות  אפשר  שנה  בכל  מצלם מצב.  עצמו  על  החוזר  הזה  שנתי  החד 

שעוברת המשפחה

צינצנות  ריכוז  היה  לקירות  מסביב  ישבו סביבו.  וכולם  מרכזי  אוכל  שולחן  איכלס  שלנו  המרכזי  החדר 
ופרטים של כל המבצעים. כך בתוך בועה שהורכבה מכל החומרים כולם יצרנו את הטקס וחגגנו אותו 
וגם  הצופים  גם  כצפוי  שיש לבצע.  המדויקות  וההוראות  הקטנים  הפרטים  כל  עם  שצריך  כמו  בדיוק 
ערב ערב.  צפויה  בלתי  דינמיקה  קבעו  אורחים  של  מגוונות  תגובות  ועוד איך.  בבית  הרגישו  המבצעים 
ומקומות  לזמנים  האסוציאטיביות  תגובותיהם  עם  ביחד  המבצעים  של  סיפוריהם  התנקזו  לזה  בנוסף 
שונים לתוך הטקסט עצמו שכמובן שלא יכול היה להישמר ולהימשך במתכונתו הרגילה. כך בעצם בדקנו 
את מהות השבר. כך מתוך סיוט משותף שלא חוזר על עצמו ושמדי ערב משתנה בשל מעורבות המבצעים 
שעברה  חומרית  סביבה  בתוך  המתאימים  התנאים  נוצרו  כך  עד צוואר,  בו  השקועים  והצופים 

טרנספורמציה ונהייתה המקדש החסר שפעל את פעולתו העמוקה על הנוכחים.

כך בתוך חיקה החם של העיר העתיקה, בתוך חיקו החם של המקדש החסר נולדה ההתרחשות מתוך 
מתוך  משהו  המנותקת ההיא.  החוליה  עם  שעות  למספר  קשר  נוצר  הדור השני.  בני  של  זכרונותיהם 
החומר אליו התחברנו התממש והפך לצורה. אחר כך כשהכל נגמר נשאר רק זיכרון עמום אך ממשי מאוד 
המבצעים  הגיעו  שאליהם  שלא שרדו.  מקומות  שהיו ואינם.  באנשים  ממשי  ומגע  עמוקה  חוויה  של 
חווית  לתוך  נצרב  קם לתחיה.  החסר  המקדש  הפלא נוצר.  בחדרי חדרים.  השמורים  והצופים .מקומות 

המשתתפים ונותר שם לתמיד לפני שנעלם. 

עכשיו אנו בונים את המקדש החסר של ״ארבאייט מאכט פריי מטויטלנד אירופה״ - יצירתנו הבאה.

דוד מעיין, עכו. 1990

תודות:

תודה לאיבן על ההדגמה באוניברסיטת תל אביב לפני עשר שנים. על שפתחה בפני דלת. ותודה לנטע 
פלוצקי שפתחה בפני דלת. ותודה לרוברטו באצ׳י שפתח בפני דלת וגם השגיח מדי פעם ליד חדרו של 
הילד הישן. ותודה לאלס מארי ולרוברטה. ותודה לג׳וליה, לטאגה, לטורגיר, ריצ׳ארד על הדלתות שהם 

פתחו. ותודה לאוג׳ניו שלא פתח בקלות את דלתו ןעל הסדק הצר כה רחב  שהוא בכל זאת תמיד פותח.

תודה על נפנופי הידיים לאורך הדרך המופלאה שפתחתם בפני שממנה מצאתי שביל צדדי קטן המוליך 
אותי מכם ומקרב אותי אליכם.


