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הסיכו ממערכי השיעור לפרק הדרמה – הטרגדיה היוונית.
כתב וער :המורה אלי פררה
אנטיגונה  /סופוקלס
ע ק ר ו נ ו ת ה ט ר ג ד י ה  /עפ"י דורותיאה קרוק
א .המעשה המביש.
ב .הסבל וחזיו הסבל.
ג .המודעות לסבל ולמחירו.
ד .האישור מחדש לערכי רוח האד והמוסר האנושי.
א .המעשה המביש:
האד לפי תכונותיו האנושיות יש בו תמיד פג באופי ,שגור לאד להיכשל ולעשות מעשה
מביש )חטא ,עבירה( .אנטיגונה קוברת את אחיה למרות האיסור שהתפרס כצו המל ,שאי
לקבור את הבוגד בעמו וניסה להחריב את עירו ,ומי שמעז להפר את הצו ולקבור אותו ,דינו !
מוות! ג קריאו עושה "מעשה מביש" הוא מוציא צו!מלכותי בניגוד לחוק האלי .על "המעשי
המבישי" האלו שניה נענשי ומגיעי לסבל ולטרגדיה.
ב .הסבל:
חזיו הסבל צרי להיות ממשי ונצפה בעיניי על הבמה )ניקור עיני!אדיפוס למשל( .החיזיו של
הסבל נועד לעורר בקרב הצופי והקוראי את רגשות הפחד והרחמי .אלו ה שני רגשות
המובילי את האד לקטרזיס! מירוק והיטהרות .בעקבות חזיו הסבל האד מבי את הלקח
ואת מוסר ההשכל שביסוד המחזה; שיש לדבוק בחכמה – היא יראת!האל ,כלומר להישמע לקול
האלי ולגורל הצפוי מה.
ג .המודעות לסבל:
המודעות לסבל צריכה להיות בתודעה של הגיבור הטראגי .כלומר :החיזיו של הסבל והסבל
עצמו ,אי בה ממש א הגיבור אינו מודע לסיבות של הסבל ולטרגדיה שאליה הוא מובל ,תו
ידיעה ברורה ,שלמרות הכול ,אי הוא משנה את ִל ְקח& ואת דרכו ,הוא עיקש וגאה ומתמודד נגד
גורלו! חייו ,ומקריב אות וסובל תו מודעות למחיר .לזה אנו מכווני ,כאשר אנו מדברי על
המושג; "טרגדיה יוונית" .האד שיודע את סופו המר ,ובכל זאת הול לקראת אובדנו.
ד .האישור מחדש לערכי רוחהאד:
הצופי שותפי ורואי את החיזיו ומתו החיזיו בא המסר של כל הטרגדיה ע"י ההטפה
ובמקרה של "אנטיגונה" ,כפי שהיא באה בסו) המחזה מפי ראש המקהלה :ס&) ָָ +ברַ ,ה ָ,ל נִ ְש ָמע:
0ד ִַ &,/רק ַָ .ח ְכ ָמה.
ִש ְמ ַחת ָ
וְ ַה ָח ְכ ָמה – ִהיא ְ.יִ ְר4ת ֱאל ָֹ.1
ֲדי ָע ָפר:
ַש ִ7יל ע ֵ
ָר י ְ
ֵאה ו ָ
ֶ9
ָד ַעת.
מ:סר ו ַ
יבה– יִ ְקנָ :
ְל ֵעת ֵש ָ
ההסבר הוא :בפחד מהאלי ובקבלת חוכמת נבי ,שאי טע להתמודד נגד הגורל ,אנו חייבי
להישמע לקול ולמוסר שלה .זהו האישור מחדש של ערכי רוח האד ,כלומר; האמונה באלי,
ובחוכמת האד לדבוק באלי ,יאשר את ערכי הרוח והמוסר שלו.
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ה מ ק ה ל ה  /הקדמה:
בראשית דרכה ,המקהלה הייתה ה"דמות" המרכזית בכל הטקסי הדתיי של האלי .היא שרה
ַמ ִ.י )סוג מסוי ואופייני של קצב בשירת יוו העתיקה(.
יר ְמ ִ.י וי ְ
מזמורי הודיה והלל במקצב ֵד ִט ַ
לאלילי מהמיתולוגיה היוונית ,בעיקר לאל " ִדי&נַיְ יס&ס" )או בשמו הרומי,ְ .ַ ,ח&ס – אל היי,
הפריו והמלחמה(.
הטקסי לכבודו היו הפופולאריי ביותר ,ומטקסי אלו נהפכו ברבות הימי לחזיונות וסיפורי!
מעשה ,למחזות .בתחילה בשירה ,ולאחר מכ בתחרויות של סיפורי טרגדיות.
אט ,אט שורת המקהלה הצטמצמה ודמויות נוספו לחזיו ולטקסי .וככל שנוספו דמויות
לסיפורי המעשה של החזיונות ,כ הצטמצמה שורת המקהלה .בתחילה הייתה ממוקמת מלפני
ובחזות לבמה בעיגול שנקרא; "אורקסטרה" ולאחר מכ ,כשהפכה לחלק מהחיזיו עלתה על
הבמה )"סקינה"( והשתתפה באופ פעיל במחזה.
מאפייני המקהלה ,תפקידיה ומטרותיה:
א .המקהלה מונה ְ 15!,איש ,המדברי בקול אחד ואחיד ,ובראשה עומד ראש המקהלה .דיבור
בפאת&ס רב .כיאה לאנשי מורמי מע ובשל תפקיד
ר ונשגב ופיוטי ,הנאמרי ָ
ההיסטורי; לשורר את דברי השירה והמזמורי לאלילי .לראש המקהלה תפקיד מוגדר;
לבטא ולהעביר את המסרי החשובי של המחזה ,ולכ הוא ג " ַה ַ>נְ ֶחה" של המחזה .כול
לבושי אותו דבר ,ובעבר כשהשחקני חבשו מסיכות לציו דמויותיה ,אנשי המקהלה חבשו
אותה מסיכה ולבשו אותו לבוש )הטוגה היוונית( .לפניכ כמה שורות כדוגמא לדיבור הר
והפיוטי .דברי שנשאו לאחר המפגש בי שתי האחיות המספרי את אירועי המלחמה
שהתרחשה בעיר "תבי" בקרב שבו שני האחי ניספו זה בחרבו של זה.
&.ק ַע אור ַה@ָ ִAח&.
המקהלהִ :מ ְזמ&ר ְל ֶת ַ.יִ ,עיר! ִש ְב ַעת! ַה ְ? ָע ִרי; ובהמשֲ :א ָבל ַע ְכ ָשיו ֵ
ַר ַ.ת! ַה ֶ> ְר ָ,ב&ת ,ה& ֶ.ַ /יַ ,צ ֲה ִלי ָורֹ ִAי!
ה& ֶש ֶמש!נְ ָקמ&תֵ ,אל! ִמ ְל ָחמ&ת! ָונֹגַ,1
ִל ֵ.נִ :ל ְמח&ל&ת – וְ לֹא ְל ִמ ְל ָח ָמה.
ג&אלַ +ָ ,ר ְכ ָָ .ְ /ש ֵמינ– :
ה&פ ְע ֵָ ,ְ /
ַ
ָש ַבח
יכ ֵלנ :יִ ָ? ַמע ק&ל ַה ֵBל ו ֶ
ְֵ .ה ָ
ד:די ַה ָ@ר,
יזי ִש ְַ Bח ְָ .ִ /ג ֵ
ְצ ָבא! ֲח ִז ִ
וְ ַה ַBיְ ָלה ַי ֲענֶה ְִ .שיר ַה ַ> ְק ֵהל&ת.
4ח ָריו ֲַ .חנִ ית&ת! ָָ .רק –
ַָ +ל ְק ֲָ /
ֵרי!)(...
וְ ה:א נָס&גD ,מ ָD ,Cֹ>,ַ )+מ ֶ,ה ַEַ .נְ ו ִ
יקסַ ,שר ְצ ָב,0
&7לינִ ֶ
ראש המקהלהִ :
ר:ח,
יל&תיו ַָ ,
ָס ַער ְֵ .ח ָ
ֶשר ַה ָָ Bב,
ָעט ֶַ A,
ֶשר ַה ְ> ָצ ֵר ַח,
ָ9ח ֶַ A,
ס:פת נִ ִEי
נ&צ&תיו – ַ
ָ
ה&ד!
ֵיה)(...
ָפיו – ָמ ִגֶ A
Dמ&Fת! ְ,נ ָ
ב .כנאמר לעיל ,ה דיברו בקול אחד ,משמע; קול הוא קול ההיגיו ,ה"שכל הישר" .אינ
שותפי למזימות ולתככי שבחצר המל .אי לה "אינטרסי" להשגת מטרות פוליטיות או
חברתיות ,לכ קול הוא ג קול המוסר הצרו) ,שליחיה של כל האד :ג של אנשי השררה
והשלטו וג שליחיה של האנשי הפשוטי ,של עמ.
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ה ניטרליי! לעול לא יצדיקו צד זה או אחר בעימותי השוני בי הדמויות ,או יצדדו
באחד הצדדי שבדילמות של משתתפי המחזה .לכל היותר יאמרו מעי אמירה" :אתה צודק
אבל ג הוא דבריו טובי ונכוני"
לדוגמא נביא את דברי ראש המקהלה בעימות בי קריאו לבנו היימו בתמונה השלישית
במערכה הראשונה.
או דברי הגיו ומוסר:
ראש המקהלהִ :א יְ ָש ִרי ְָ +ב ָריוַ ,ה ֶ> ֶל ְ,
יטיב ִא ְַ /ק ֵ.ל ִל ְקח&,
ִֵ /
י.
0ב ָ
מ:סר ִ
יְ ,ש ַמע ֶאת ָ
ָס ְ
/4ה נ ִ
וְ ָ
ֵיכ.
יט ְב ְֶ /ל ַד ֵ.רְ ,שנ ֶ
ֵה ַ

ִ,י ִמי יִ ְד ֶמה ְלזֶא:ס,
:מי יִ ְשוֶה ל&?
ִ
ַחלֹ)
יש ,לֹא י ֲ
ה:א לֹא יָנ :וְ לֹא יִ ַ
ֶצח עֲלָ :מיו
ִע ֲח ִליפ&ת ָה ֵעת; ָלנ ַ
ימ:7ס
א&ל ְ
ָר וְ נִ ָ?אַ .ְ ,מעֲל&ת ִ
0ד:
ע&ל ה:א ָש ְל ָכל יְ ל:ד! ָ
וְ ָחק ָ
ֲא ֶשר יָרִ :ל.ַ ! &.עֲו&נ& יִ ְש ַ7ל.

ג .המקהלה היא כביבול הצד ה"בידורי" של המחזה ,מעי אתנחתא לדרמות הגדולות ולאירועי
הטרגיי שבחיזיו" .הבידור" ,שה מספקי הוא במישור התרבותי!ספרותי של המחזה,
ומ ְק ָצב ומובלטי ע"י חריזה ברורה )כנאמר לעיל; במקצב
כלומר; דיבור הוא דברי שירה ִ
דטירמבי( .זה ג נות הזדמנות לשחקני לעשות מעברי ויציאות בי התמונות והמערכות,
וכ להחלי) מסיכות ותלבושות כשצרי .כמו באודה ה – .3
ַ@ ַח!
4ה ָבה – ה&ַ ,ל ְ>נ ֵ
המקהלהָ :ל ֲ
ָק ָשה ְִ ,שא&לַ ,עָIה ַ>ָ ,וֶת!
4ר ָ:1/
0רְ /ִ Cפ ְ
ְמלֹא! ָכל! ָה ֶ

ַ@ ַח!
4ה ָבה – ה&ַ ,ל ְ>נ ֵ
ָל ֲ
ָע ִשיר יִ ֵ,ָ /ל ה& ֵ.ית&,
ַצ ִ+יק יִ ְמ ַעד ַ.עֲב&ת&ת ָעו&,

:ב יָקַ :על 0ב –
ַ>י ַר ִ.יֵ ,
י&ק ֶדת ְ.י ִ
ֶ
א&ר ֶבת
צ:ריֶ ,
ע&לה ַח ְגוֵי ִ
ָ
&7ר ַחת;
ְִ .ל ָחיֵי ַע ְל ָמה ַ
ַ,ָ .ל ְִ /משֹל ,לֹא ֲַ /חמֹל

א&כ ָל1
ִ,י ֵאש ְ
ִהיא ַש ְל ַה ְב ָ/ה,
ִר ְש ֵ7י! ְָ ,ליָה ְֵ .עי ַBָ ,ה:
יטה לֹא ֵַ /דע ַר ֵח,
ר&ד ָ
4פ ִ
ַרק ְ

ֶאנ&ש .
4ל ָמוֶת ו ֱ
ַעל ְֵ !.

ְִ /ש ַחק ְל ִמ ְש ַ/ֵ .נ.:

או בדברי תוכחה ומוסר :ה& ֵנזֶר! ַה ָח ְכ ָמה וְ כ ַֹח! ַעד! ֵאי! ֵח ֶקר
ְִ .ה ָ? ֵבר Dח ִJי&>/ִ ,ט ַה ַ> ְמ ָל ָכה.
&9רל ָ,פ:ל ֶַ ,ח ֶרב – &9זֵר  ַ9ט&בָ ַ9 ,רע!
ָ
&7ר ַע!חֹק ַעז! ֵמ ַצח,
יתי ֵ
יִ ְר ַחק ִמ ִַ .ֵ )E
ְִ .ה ָ? ֵמר Dח ִJיְ /ִ ,שִ &,ק ְריָה ָל ֶב ַטח;
ֶצח.
ָרה ִל – &.וְ לֹא יִ ְק ַרב ָלנ ַ
ֵאש!ז ָ
ד .תפקידה המעשי והעיקרי הוא לקד את עלילת המחזה ,כלומר; לספר לקהל הצופי מה היה
ומה קרה לפני החיזיו .לספר את השתלשלות הענייני ומה אנו עתידי לראות בהמש.
כפי שציינו לעיל ,ראש המקהלה משמש כמעי "מנחה הערב" מה היה ומה ראינו עכשיו ,ומי
יבוא במערכה הבאה "ויהיה מעניי לשמוע מה בפיו" למשל בתמונה הראשונה לאחר המפגש
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בי שתי האחיות ולפני פגישת של שורת המקהלה ע המל קריאו.
יע ַמ ְל ֵ,נֶ :ה ָח ָדש.
ראש המקהלהֲ :א ָבל ִהֶAה ס&)!ס&) ַמ ִַ 9
ְק ֶרא& ֶ .מ&נ&יְ ֶקס.
ַמה ְ> ַצ ֶ7ה ְל ֶמ ֶל ְ ֶ.ַ /י ְַ .ש ַחר ַמ ְלכ:ת&?
ב?:
&9רל ָס ְ
ְל 0יַנְ ֵחה :ח:ט ָ
וְ ָל ָ>ה!ֶIה ִֵA,ס ְל ָכא ֶאת ָ,ל ִז ְקנֵי ָה ָע?
ה .החלק החשוב בתפקידי המקהלה הוא המסר והרעיו שביסוד החיזיו .והוא בד"כ נאמר על
ידה בסו) ,לאחר שהטרגדיה התרחשה .מה הייתה מטרת החיזיו ולש מה ומדוע אירע מה
שאירע .כפי שעינינו רואות ואוזנינו שומעות בסו) המחזה "אנטיגונה":
ראש המקהלה :ס&) ָָ +ברַ ,ה ָ,ל נִ ְש ָמע:
0ד ִַ &,/רק ַָ .ח ְכ ָמה.
ִש ְמ ַחת ָ
וְ ַה ָח ְכ ָמה – ִהיא ְ.יִ ְר4ת ֱאל ָֹ.1
ֲדי ָע ָפר:
ַש ִ7יל ע ֵ
ָר י ְ
ֵאה ו ָ
ֶ9
ָד ַעת.
מ:סר ו ַ
יבה – יִ ְקנָ :
ְל ֵעת ֵש ָ
הנה כי כ ,אומר ראש המקהלה בדברי החכמה שלו את המסר המנחה את המחזה .א נחזור
לניתוח הביקורת של דורותיאה קרוק על עקרונות הטרגדיה ,לפי העיקרו האחרו; "האישור
מחדש לערכי רוח האד" באי הדברי לידי ביטוי באמירת על ידי ראש המקהלה בסו)
המחזה ,היינו :לאחר "פירוק רגשות הפחד והרחמי" )"קטרזיס"( יש להפני את הרעיו והמסר
של המחזה; שא האד רוצה להימנע מהטרגדיה שאירעה לגיבורת המחזה ,אנטיגונה ,ולאסו
הממיט שאירע לקראו) ,משפחתו נכחדה; בנו הראשו ,מגראוס ,מת טר זמנו ,אישתו אורידיקה
ובנו השני ,הימו ,התאבדו – אי המש לשושלת מוניקס( .האד שרוצה לצאת שמח בחלקו
ובחייו ,עליו לדבוק בחכמה! ומה היא החכמה? החכמה נמצאת ביראת אלוה ,כלומר :להישמע
לקול האלי; לא לנסות להתמודד נגד הגורל שהשיתו עליו האלי) .כמו אנטיגונה( ולא לברוח
מהגורל ,או לעשות ההיפ ממה שציוו עליו ,כמו שעשה קראו .טריסיאס הנביא הזק ,ציווה בש
האלי ,קוד כל להציל את אנטיגונה ולהוציא אותה מבור הסלע ,ובכ יציל ג את בנו ,ורק
לאחר!מכ יקבור את גופת פוליניקס כצו האלי .קראו פעל ההיפ; הוא ר Cקוד!כל לקבור את
פוליניקס ,וכשהגיע למערת הסלע ,היה כבר מאוחר :אנטיגונה התאבדה ולאחריה ג בנו היימו
התאבד.
תפקיד המקהלה באנטיגונה:
כנאמר לעיל :למקהלה תפקיד מוגדר – היא מבטאת את קול ההיגיו וקול המוסר .הגיבור
מתווכח ע המקהלה בנושאי מהותיי ,מתייע Cעימה או מתלונ בפניה .אבל המקהלה בשו
מקרה לא נוטה לצד כלשהו .ראש המקהלה הופ להיות שות) במחזה )דמות נוספת( ,אבל לא
שות) בעלילה.
ומועצת ,1ופע
ָ
ג אנשי המקהלה משמשי "כדמויות נוספות" במחזה; פע ה זקני העיר
משמשי כאתנחתא אומנותית לומר דברי פיוטי ושירה בפני הקהל) .האודות השונות במחזה(
לספר לצופי את הרקע לחיזיו ,או להורות לה ולפרש מה ראו עיניה ומה ה עתידי לראות.

כל הזכויות שמורות לאלי פררה ©

5

תפקידיה:
א .לספר את השתלשלות האירועי ,ג מבחינה היסטורית ,לפני ההתרחשויות במחזה ,ובמהל
החזיו.
ב .יוצרת את ההפסקות שבי תמונה לתמונה ,ובי מערכה למערכה .בליווי שירי ה"אודה" .זה
היה תפקידה הראשו בכל חיזיו הטקס לאלי .שירי שבח והודיה לה.
ג .ראש המקהלה מנתח את החיזיו .מודיע על סיו קטע ולקראת הקטע הבא.
ד .להעביר את המסר הרעיוני של המחזה ,בעיקר בסופו .מוסר!ההשכל והתוכחה.
הערה :היא איננה שופטת ,מותחת ביקורת או מוסרת את אבחנתה כמקור הצדק של גבר
האלי .היא "ניטרלית" מבחינה זאת ,וקול 1הוא "קול האמצע" קול ההיגיו והחוכמה.

סיכו המחזה
המפגש )העימות( הראשו במחזה בי איסמנה לאנטיגונה:
העימות )קונפליקט( הראשו במחזה ,משמש ג כאקספוזיציה )הפרולוג( לסיפור החיזיו :הרקע
לטרגדיה )מלחמת האחי והריגת זה בחרבו של זה ,והצו של קריאו( והצגת הגיבור הטראגי –
אנטיגונה.
העימות בי שתי האחיות נסוב על השאלה :הא לקבור את האח? אנטיגונה ,כיאה לגיבורה
טראגית ,מגיבה במהירות ובנחרצות .מנגד ,איסמנה מתגלה כפאסיבית ,תמימה אבל הגיונית.
היא טוענת שקבורתו של פוליניקס ,הוא בגדר מעשה התאבדות וטיעוניה ה:
א .רוב השושלת מתה :אדיפוס ,אישתו ושני האחי ,וכעת ג אנטיגונה בגלל שהפרה את הצו.
תיכחד.
איסמינה תוצא להורג ג ,בגלל שתואש כשותפה לפשע ,ומשמעות הדבר ,שהשושלת ָ
ב .צו המל הוא בלתי עביר .המל הוא גבר ,יש בו צבא וכוח ,ואילו ה רק נשי .ואינ יכולות
להתמודד מולו.
ג .האלי והמתי ימחלו לה כי יד חזקה גברה עליה.
אנטיגונה אינה משיבה לדברי ההיגיו של אחותה ,אלא מחרימה אותה" :לכי מפה איסמנה .עוד
מעט אתחיל לשנוא אות" .כבר במפגש ראשוני זה מתגלה אופיָ 1של אנטיגונה כגיבורה טראגית;
חסרת פשרות וקיצונית בתגובתה ובמעשיה .ג אופיה של איסמינה נחשפת בעימות זה :היא
פאסיבית ,תלותית ומפגינה חולשת!דעת ,א ג דעתנית ובעלת היגיו "בריא".
האהבה והנאמנות למשפחה:
היחסי בי אנטיגונה לאיסמנה מתמקדי סביב העיקרו של האהבה ונאמנות למשפחה.
אנטיגונה מבצעת את העבירה על חוק!המל וקוברת את פוליניקס אחיה מאהבה אליו" :אני
אנוח לצדו במוות ,והוא יחזיר לי אהבה ,על חטא אהבתי" ,כ אנטיגונה) .אבל ג מתו עמדה
מוסרית כי יש לקבור את המת( ג איסמינה ,לאחר שראתה בנחישות ובעוצמת!עמדתה המוסרית
של אנטיגונה ,היא רוצה ומבקשת להצטר) אליה ולקבל עליה ג את ה"אשמה".
לדבריה חייה אינ חיי ללא אחותה" :לא אנטיגונה ,אל תדחי אותי ,תני לי למות ,לחלוק כבוד
למת את… מה טע לחיי א את אינ"?.
ֵ
ג היימו פועל מתו שני עקרונות אלה .הוא נאמ לאביו ורוצה בטובתו ,וכדי ששלטונו לא
יתמוטט בגלל התסיסה בע ,א אכ יממש את איומו ויוציא את אנטיגונה להורג" :אבי אני
של .אתה מורה דרכי באמונה ,ותבונ מושלת בחיי .ברית!אמוני יקרה לי מברית!כלולות" .הוא
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מייע Cלו" :להתכופ) קמעא עד יעבור זע" ולא לצאת בגלוי ובהתרסה בוטה נגד רצונו ויחסו
האוהד של הע כלפי אנטיגונה .זה הביטוי לנאמנות שלו למשפחתו ולשושלת של אביו ,אבל הוא
פועל ,כמוב ,ג מתו אהבתו לאנטיגונה ,ארוסתו!אהובתו ,שלא תוצא להורג לעיניו ,כפי שאיי
עליו אביו.
העימות בי צו האד לצו האלי:
זהו העימות המרכזי במחזה :קריאו המל ,כמחווה של גאווה פטריוטית וחוס לאומי נגד האויב
שרצה לכבוש את העיר ולנת Cאת מקדשיה ,מורה לא לקבור את המנהיג של האויב – פוליניקס.
כאות וסמל לביזיו של ראש הצבא המובס ,ולהשאיר את גופתו!נבלתו למאכל עו) השמי ולחית
השדה.
נוהג זה היה ידוע באות הימי .ידוע לנו מקרה דומה ג במקורותינו ,שכ עשו הפלשתי
לגופתו של שאול המל ותקעו את נבלתו בשערי העיר בית!שא .ודוד המל צווה על גיבוריו
להתגנב לעיר ולהוריד את גופת שאול ולהביאה לקבורה באדמת ישראל .קריאו מוציא צו )חוק(
שאי לקבור את פוליניקס ,אול צו זה מנוגד ַלחוק האלוהי והמוסרי }המצוי אגב ,בכל האמונות
והדתות .ביהדות זהו די ברור וחקוק בהלכה פסוקה "מדאורייתא" )די מפורש שכתוב בתורה(
"שאי מליני את המת עד הבוקר"({.
ומה יעשה האד? הא יישמע לחוק המל? )אנטיגונה( או יישמע לקול האלוהי ,המצפוני
והמוסרי? הדילמה מתעצמת ג בשל היות אנטיגונה אחותו של הקורב ,שעליו הוצא הצו.
לאנטיגונה אי שו פקפוק במה לצדד ואי לפעול ,אול כשאלה מוסרית!מצפונית ,זו בעיה
ודילמה מוסרית ממדרגה ראשונה .א לא נישמע לחוק ,תתפורר הממלכה .בלא משמעת ושמירת
החוק והסדר ,כל תא חברתי מגיע לידי פירוק והתמוטטות ,כדברי קריאו" :פריצת החוק –
פריצות והפקרות ,ראש כל חטאת! מחריבה מוסדות קריה )עיר ,מדינה( זורעת הרס בבתי,
מפיצה את הצבאות ַ,מֹ ."Cמצד שני ,א לא נישמע לקול האלוהי ,שהוא הצו המצפוני והמוסרי
העליו ,חברת האד תידמה לג'ונגל חיות ,הטורפי זה את זה ללא עכבות וגבולות מוסריי.
המפגש בי קריאו לזקני הע:
מפגש זה בא כדי להציג את דמותו של קריאו כשליט דיקטטור מצד אחד ,א פוליטיקאי ממולח
מצד שני .קריאו בא לבקש מזקני הע תמיכה ציבורית ומוסרית ,ולכ הוא מתחיל בנאומו
בהצגת יעדי:
א .שלטונו הגיע לו בזכות .הוא שאר!בשר היחיד של פוליניקס ואטאוקלס .כתוצאה מכ
הנאמנות של זקני הע צריכה לעבור אליו אוטומאטית .היות וה היו נאמני לשושלת בית
"לבדקוס" היא שושלתו של אדיפוס המל ובניו ,לכ הוא ,כשאר!בשר היחיד של שושלת!
אדיפוס ,זכאי לתמיכת ונאמנות.
ב .פטריוטיות – הוא טוע שכל מעשיו )הצו שהוציא( ה למע המדינה ,כאשר למעשה הוא עושה
זאת כדי לבחו את קבלת שלטונו ע"י הע – הא הע יעז להתקומ ולסרב להישמע לחוקיו.
ג .הצגתו של פוליניקס באופ שלילי ע"י שטיפת מוח )שלוש פעמי מזכיר קריאו בנאומו את
פוליניקס בהקשר שלילי(.
ד .מצד אחד מחני) לזקני הע ,מצד שני מאיי עליה .בראשית דבריו הוא קורא לה בחירי
הע לא במוב של נבחרי הע אלא במוב של הטובי והנבחרי ֶש ָ.ע ,ובסו) הנאו הוא
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איי ומשחד את זקני הע ,בו זמנית :מה שיהיה נאמ לו ינחל כבוד ,ומי שיתנגד לו ימות.
קריאו והשומר:
לשניה קווי אופי דומי :שניה פיקחי וערמומיי ,יודעי לתמר את האנשי לטובת,
חלקלקי לשו ,יודעי לשכנע את שומעיה ושניה חשדניי .קריאו חושד בשומר שלקח שוחד,
והשומר חושד במל שמטרתו לפגוע בו על מעשה שלא עשה .למצוא בו שעיר לעזאזל ,כדי לרצות
את תאוותו למצוא את האש ,ובכ להצדיק את שלטונו ולבסס אותו ,על חשבונו בעצ.
העימות והקונפליקט בי אנטיגונה לקריאו :
עימות זה מתבסס על שני מרכיבי עיקריי בדברי אנטיגונה:
א .צו האלוהי חשוב יותר מצו האד .אומנ הוא לא כתוב אבל הוא נצחי .הצו הוא על!זמני
עברו ,ה תקפי וטובי כעת,
ועל!מקומי .כדברי אנטיגונה; חוק האלי הינ טובי בזמני ָ
אחרי .ה טובי במצרי וביוו ובכל מקו עלי אדמות,
ויהיו טובי ג אלפי ומאות שני ֵ
ש חיי ופועלי בני!האד.
ב .המוות לא מפחיד אותה .הוא יתרו בשבילה .במותה היא תפגוש את אהוביה )הוריה ואחיה(
והוא ,המוות ,ישחרר אותה מלחיות בממלכת!הרשע ,אשר בה מתקיימי חוקי כאלה) .שלא
לקבור את המת(.
ג .הגאווה והעקשנות שלה מביאי אותה לידי חוצפה יתרה באומרה" :כל מעשי איוולת? אבל
אולי הכסיל שופט אותי כאיוולתו" .דבריה מכווני לקריאו .זו חוצפה יתרה לדבר כ אל
המל .קראו אינו משיב לה ,אלא מביא שלושה משלי שהנמשל לשלושת הוא :שאנטיגונה
תישבר .והמשלי ה:
ָ
 (1העור) הקשה מהיר להישבר.
 (2הברזל העשוי )פלדה( נסדק מהר יותר מברזל רגיל.
 (3הסוס הפראי ביותר מרוס ע"י מתג זעיר.
טענתה האחרונה של אנטיגונה היא :שהע איתה ותומ בה ,אלא שאינ מביעי זאת בקול ר.
התנגדות ודבריה אינ מגיעי לאוזני קריאו בגלל שה מפחדי .יש באמירה זו משמעות
נסתרת :שמלכותו אינה מקובלת על הע והוא עלול להתקומ ולמרוד נגדו ,א ימשי להתעקש.
קריאו עלול לאבד את שלטונו א יממש את איומו ,יעניש ויהרוג אותה .זו ג עמדתו של היימו.
הוא טוע אותו טיעו הגיוני ,בו הוא מנסה לשכנע את אביו לחזור בו מהחלטתו.
מיהו הגבור הטראגי במחזה אנטיגונה? הוא אד מור מע ,אבל מייצג את האנושות כולה.
בעל אומ Cלב ,קיצוני בדעותיו ובתגובותיו ,נחר Cבמעשיו ובדעותיו.
כל מה שנאמר על קריאו מבחינה זו ,נכו ג על אנטיגונה .שניה עקשני ושניה עשו מעשה
מביש .קריאו מפר צו!אלי ואנטיגונה מפרה צו!המל .שניה סובלי ומודעי לסבל:
אנטיגונה מאבדת את כלולותיה ,לא תינשא לעול ולא תחווה את חוויות האישות והאימהות
והיא כלואה במערה לרעוב למוות.
על ראשו של קריאו ירדה קטסטרופה בדמות מות כל!משפחתו) ,בנו היימו ואשתו אורידיקה
שהתאבדה לאחר ששמעה שבנה היימו מת( .אול המבח האמיתי להיות דמות טראגית הוא;
הא הגיבור מוכ ,לא רק להתמודד נגד גורלו ,אלא ג לשל את המחיר .קריאו אינו מוכ
להתמודד נגד גורלו ובוודאי שלא לשל את המחיר .כפי שהוא אומר באחד משלבי הסיו של
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המחזה ,כאשר הוא מתייע Cע ראש המקהלה מה לעשות לנוכח נבואתו של טריסיאס" :קשה
לכבוש את תאוות!הלב! )להישמע לקול הנביא ולחזור בו מהחוק שציווה לא לקבור את פוליניקס(
אבל אני אכֹ) ראשי ולא אריב את הגורל" .משתמע מדברי אלו שאי הוא כאנטיגונה! הוא אינו
מוכ לקבל עליו את משמעות הסבל שכפה עליו הגורל ולשל עבור מעשהו.
הוא חוזר בו מכל עמדותיו ,וזה לא עוזר לו .הוא חוט) מכל הצדדי .קריאו נענש למרות שחזר
בו בכל מכל כול .על כ ,על פי דעתי – קריאו אינו יכול להיחשב לגבור טראגי ,אלא רק אנטיגונה.
יש וטועני כי ג אנטיגונה אינה גיבורה טראגית בשל דבריה באודה ה! ) 3מערכה שלישית(
בתמונה הרביעית .ש היא מבכה את סבל 1על מות נעוריה ,אובד כלולותיה ואי!חווית!
האימהות .אול לדעתי אי זה חזרה מעמדותיה ומהנחישות שלה ,אלא ביטויי להמחשת הסבל
שהיא עוברת ,בגלל שנחר Cגורלה.
זהו הקטע של חזיו הסבל במחזה .על פי העקרונות של דורותיאה קרוק .הקטע באודה השלישית
מיישמת את העיקרו של חיזיו הסבל .הגיבור הטראגי מציג על הבמה את סבלו ,כמו שבמחזה
אדיפוס המל ,שניקר את עיניו וד ניגר מה ומשוטט על הבמה כשעיניו נקורות וזולגות ד ,כ
ג במחזה זה .אנטיגונה סובבת סביב הבמה ופורקת את מטע סבלותיה וגורלה.
אנטיגונה "מציגה" את סבל 1בפני הקהל לעורר בו את רגשי הרחמי על הסבל שהיא עוברת ,ואת
רגש הפחד ,בשל "מרדנותה" נגד הגורל ובשל גאוות!היתר שלה להתעמת כ ,בראש מור ,נגד
המל.
העימות בי קריאו להימו :
דברי קריאו:
 .1צו המחוקק הוא קודש הקודשי לקיומה של כל מסגרת שלטונית .והיא נבחנת בהשלטת
משמעת ,כי הפרת משמעת היא ראש כל חטאת ,מביאה חורב למדינה ,הורסת בתי
ומביסה צבאות ,כדברי קריאו בעימות שלו ע בנו היימו" :פריצת החוק ! פריצות
והפקרות ,ראש כל חטאת! מחריבה מוסדות קריה )עיר ,מדינה( זורעת הרס בבתי ,מפיצה
את הצבאות כמֹ) "Cמֹ – Cתב ,קש שע) ברוח(
 .2הנאמנות של קרובי השליט היא אב הבוח ליכולת השלטו.
 .3התבונה היא לציית ,כי בכוח הצי:ת יש ג הידע והיכולת לצו&ת.
דברי הייימ  :מבוססי על שני טיעוני:
א .הע עומד להתקומ .הע איננו מסכי לעונש הכבד שקיבלה אינטיגונה .ומימוש העונש עלול
להמריד את הע ,ובזה קריאו מסכ את שלטונו.
ב .שאביו ,קריאו ,יכלכל את מעשיו בתבונה .לוותר על האגו והיוקרה כדי לשרוד בשלטו.
היימו מביא שני משלי הממחישי את הצור לדעת לשרוד כאשר סכנה באופק ומאיימת
להתרחש.
 .1הראשו :איל גמיש מתכופ) "ומתקפל" ,כשיש רוח חזקה .בסיו הסופה ,הוא מתרומ חזרה.
לעומתו ,איל קשוח וגבוה הוא הראשו שייפול בסערה ,ויפיל איתו ג את שורשיו .האיל
הגמיש שומר ג את אחרוני העלי שעל צמרתו )רמז לעצמו ,היימו(.
 .2המשל השני הוא הסירה והתור .א המפרש מונ) ,הרוח מפילה את הסירה" ,וכשמקפלי"
את המפרשי ,הספינה ניצלת ואינה טובעת בסופה .הרמז לקריאו ברור.
היימו מנסה "לנג" ולשכנע את אביו בשני מישורי :רחמי .להקל בעונשה של אנטיגונה
אהובתו!ארוסתו ,והשני :לייצב ולעצב את הגיונו ודעתו כשליט העתיד של ֶ.ַ /י :שאי אד,
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ובוודאי ג מל ,מעל כול .כל אד רצוי שיתייע Cע אחרי ,ג א הוא מל ,ולטעמו של
היימו; בעיקר מל! שהחלטותיו וחוקיו חורצות גורלות של בני האד ,נתיניו.
המפגש בי טרסיאס הזק לקריאו :
טרסיאס אומר בפירוש לקריאו :האלי כועסי ,הקורב לא מתרצה וא לא תחזור ב מיד,
זע האלי יפגע ב קשות .הוא מנבא לו את הקטסטרופה :בני משפחתו ימותו והוא יאבד את
השלטו .הדבר היחיד שקריאו עונה לו הוא בהאשמה .הוא מאשי את טריסיאס בשוחד! לא
פחות ולא יותר .אבל ראש המקהלה מזכיר לקריאו שכל נבואותיו של טראסיאס הזק התגשמו
וקריאו עצמו תמיד שמע לעצותיו .קריאו משתכנע לסגת ,הוא מודה בפה מלא שהוא לא
מתמודד נגד גורלו .אבל קריאו עושה פעולה הפוכה מעצת טרסיאס וראש המקהלה :במקו
להציל קוד את אנטיגונה ואח"כ ללכת לקבור את פוליניקס ,הוא עושה את ההפ .זה מה שגור
לטרגדיה להתרחש; באיבוד הזמ שבו קריאו הול לקבור את פוליניקס ,אנטיגונה מספיקה
להתאבד ,היימו ,רואה את התוצאות של חוקיו של המל אביו) ,אנטיגונה אהובתו מתאבדת
ומתה( מתמלא זע ומנסה לפגוע בו ,כשקריאו מגיע למערה .כשאינו מצליח במשימה) ,קריאו
מצליח להתחמק מפגיעת החרב של בנו היימו( הוא נופל על חרבו ומתאבד ג הוא יחד ע
אנטיגונה ,ושיא הטרגדיה בעוזה .קריאו חוזר לארמו ע גופת בנו בזרועותיו ,והבשורה המרה,
הנוספת ,מגיעה אליו :אשתו אורידיקה ,ג היא התאבדה ,לאחר שנודע לה ,כי בנה!יחידה,
היימו ,מת! הנה כי כ נביאתו ואזהרותיו של הנביא הזק טריסיאס ,שליח האלי ,מתגשמות.
סיו המחזה:
ראש המקהלה מספר את המסר הרעיוני של הטרגדיה :שהכול במחשבה ואמונה באלי ומי שלא
עושה זאת ייענש .כדברי ראש המקהלה בסו) המחזה:
"ס&) ָָ +בר ַהֹ,ל נִ ְש ָמע;
0ד ִַ &,/רק ַָ .ח ְכ ָמה,
ִש ְמ ַחת ָ
וְ ַה ָח ְכ ָמה ! ִהיא ְ.יִ ְר4ת ֱאל ַֹ,1
ֲדי ָע ָפר;
ַש ִ7יל ע ֵ
ָר י ְ
ֵאה ו ָ
ֶ9
ָד ַעת".
מ:סר ו ַ
יבה ! יִ ְקנָ :
ְל ֵעת ֵש ָ

