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 הקדמה

 ?מדוע עכשיו? מדוע המחזה הזה

 

 המחזה מבקש להעניק לרפאל למקין את הכבוד ,ראשית. אם הגוף כולו מתהיו שלוש מטרות לכתיבת 

ודעים ירק מעטים . מוכראינו נוסייד 'מקור המילה גלרבים . המגיע לו על הישגיו יוצאי הדופן, הראוי

 . הוא למקיןתמחברה של האמנה נגד רצח עם של האומות המאוחדוש

מחזה שיכול , למאגר החומרים נגד רצח עםהערה קטנה משלי י להוסיף המחזה הוא ניסיונ, שנית

נגע של רצח עם לחום בכדי ל.  חלק נכבד מחייו למקיןהקדישלהוצאתה מחוץ לחוק לעורר דיון בתופעה ש

ורית היא חלק מתיעוד אמנים שעדותם הציבבובכלל זה , בכל המקצועותלהיעזר  והאופניםיש לפעול בכל 

 ואירי וטושי ,מאיה לין, גויה ופיקאסו, ורדי ובריטן, ייבור אוריפידס. היסטורי נגד מעשי זוועה ורצח

 יצירותיהם 1. ותוצאותיה הטרגיותחורבנה, מלחמהנו כלפי מודעותנו ולתחושת כולם תרמו ל– מארוקי

בעבר ,  הנחוצים להבנת העולם,זכרוןשל עדות ו, של כעס ובושה, כמכלול הן אסופה של חמלה ואימה

 .ובעתיד

 דעה בגללשל אמנים ) מלחמתיות-אנטי(רבים בפוליטיקה ובאקדמיה נוהגים להתעלם מיצירות 

, מתייחסים אל יצירות מהסוג הזה כאל יצירות רכות ותמימות.  באידיאלים וברגש מה שטעוןקדומה כלפי

אבל . רבים מעין אלהאחרים תארים שליליים ו, נותמסיחות את הדעת ולא אמי, רלוונטיות-ות ולאמדכא

שמעו את , "גרניקה"ו את  השנים ראמהלך שברבבות האנשיםוכך גם , האמנים יודעים אחרת

אני מקווה שההיכרות עם למקין .  בחצר המוות של המוזיאון היהודי בברליןנאלמו דום או "םרקוויא"ה

ר לרכוש ידע בדרכים המבוססות על רגש ולא רק שאפש) בעיקר במדעי החברה(ועבודתו תראה לחברי 

 .להם בעבודתםתעזור  באמצעות תאטרון וכי עוצמת הרעיונות המועברים, על עובדות

                                                 
, תסריטאי וסופר אמריקני, מחזאי,  )-Rabe ,1940(דיוויד רייב ; כותב טרגדיות יווני, )נ"המאה החמישית לפסה( אוריפידס  1

, )Verdi ,1901-1813(וזפה ורדי 'ג; יותנודע במיוחד בטרילוגיה שכתב על מלחמת וייטנאם המבוססת על חוויותיו האיש
, )Goya ,1828-1746(פרנסיסקו גויה ; מנצח ופסנתרן בריטי, מלחין, )Britten ,1976-1913(מין בריטן 'בנג; מלחין איטלקי
ידועה , אמנית אמריקנית,  )-Lin ,1959(מאיה לין ; צייר ופסל ספרדי, )Picasso ,1973-1881(פבלו פיקאסו ; צייר ספרדי

 Iri(אירי וטושי מארוקי ; שעיצבה בוושינגטון) Vietnam Veterans Memorial(בזכות אנדרטת הלוחמים במלחמת וייטנאם 
Maruki ,1995-1901 ;Toshi Maruki ,2000-1912( , אמנים יפנים הידועים ביצירותיהם המתארות את תוצאות הטלת

  . ק גרעיניפצצות האטום בהירושימה ובנגסקי ובפעילותם נגד הפצת נש
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 .יהפתבני אדם וקבוצות באמצעות יצירת אמלחבר התאטרון לבדו יכול . משפיעיםמחזות , שלישית

שונות מן העולם האלים ומלא , פןהיוצר אפשרויות אנושיות יוצאות דו, גם אם קצר מאוד, זהו קשר

 .לכאורה מסכנתוי מזל או אמצעים מוגנים נגם אם רבים אחרים ב, חוויםטרור שרבים מדי ה

ומשום כך ,  מן המאפיינים שליכמה ,קרוב לוודאי,  חולק עמיאם הגוף כולו מתלמקין ההיסטורי ב

אנחנו אפילו חולקים ; שוקתו לצדקת, )ולמשחקי מילים(אהבתו ללשון , יםישורשיו הפולנ: נמשכתי אליו

סביר להניח שיש גם מאפיינים (אם כי לא את גורל המשפחה באירופה של היטלר , אותו שם עברי

מדרבנת כוב שאכזבתן מן החיים 'אני חושב על דמויות אחדות במחזותיו של צ). משותפים חיוביים פחות

 ואני מקשר זאת , טוב יותר העולם לעתידלהשיג דבר מה ממשי שיתווה את דרכו של יותר להשתדל אותן

 למניעת שחיטה סיטונית חוק בינלאומייהיה ש: באמונה אובססיבית אחת חדורלדרך שבה למקין חי ומת 

 הזאת וחזרו ונהלא היו שותפים לאמבני אדם  ההיסטוריה מהלךשב, כמובן, הבעיה היא. של חפים מפשע

 .ורצח עםחורבן ,  במה שנדמה כרגילות אינסופית,ויצרו

. הבעיה העיקרית בהוראה של רצח עם היא האתגר לשמור על תקווה, כפי שכבר כתבתי במקום אחר

מדוכא מסירובה של ארצו המאמצת ,  תרופות למחלת לב בדירת מגורים זולה במנהטןבולעה, רפאל למקין

 ולא  בלבדודדיםמעודד על ידי חברים ב, נרדף על ידי גובי חובות, לקבל את תוכניתו להפסקת רצח עם

אני , הפעם של שקספיר, אבל במחשכים של סערה אחרת. הוכה בסערות פנימיות וחיצוניות, מעט יוהרה

 את ספינת האורחים מוכה בגלים הרואהמירנדה של יה המיידית את האמפת, כפי שהוא בוודאי חש, מעשו

 :זועמים

 איך אני סבלתי שם, הו

 [...]עם כל מי שסבל 

  ממש ַּבלבהצרחות הלמו, הו

 2 !שלי

 רוברט סקלוט        

 מדיסון-אוניברסיטת ויסקונסין        

 

                                                 
 .'אתר שייקספיר ושות, דורי פרנס: תרגום, )2, א (הסופה,  ויליאם שקספיר 2



 1אם הגוף כולו מת

 רפאל למקין והאמנה נגד רצח עם

 

הוא נזכר בכל חטאיו בשעתו האחרונה . המצפון של האנושות הוא כמו אדם גוסס"

 ."בעוד הוא חסר כוח לתקן אותם

 מתוך אוטוביוגרפיה שלא ראתה אור, רפאל למקין                                                             

 

 תדמויו

 רפאל למקין

 נערה

 איש

 אישה

 מדי פעם קולות אחרים

 

 הזמן

 וגם בזמנים אחרים, בשנות החמישים, 1959 באוגוסט 27

 

 המקום

טלפון וקיר אחורי , חפצים בולטים הם שולחן. דירת סטודיו במנהטן מרוהטת בדלילות. דירתו של למקין

 שאפשר לפשפש בהם אם יש "דברים "ופסאות עםניירות וק, ספרים רבים. שעליו אפשר להקרין הקרנות

 ,מסרק ומראת יד קטנה, על השולחן משקפיים במסגרת עבה. עט נובע ורדיו, מכונת כתיבה ידנית. צורך

 החדר נקי על אף ."ר למקין"ד "-  עם שם הדובר שלטמיקרופון רדיו של שנות החמישים ועל השולחן

 .ילה העלבהמשך מסודר פחותהערבוביה הניכרת ואפשר שיהיה 
                                                 

הפצע יתחיל להגליד גם , אם אתה פוצע את גופו של איש גוסס: "?הזהו אדם שם המחזה לקוח מפסקה בספרו של פרימו לוי  1
החשובים בהם האוטוביוגרפיה של למקין , דברי הדמויות לקוחים בחלקם ממסמכים וממחזות" .אם הגוף כולו ימות תוך יום

 American Jewish(מסמכיו של למקין נמצאים בארכיון יהודי אמריקה .  מאת אנה פרנקיומנה של נערהשלא פורסמה ו
Archives (במרכז להיסטוריה יהודית ; אוהיו, בסינסינטי)Center for Jewish History (ובספריה הציבורית ; בניו יורק
 .בניו יורק




