
רצח יצחק 

מוטי לרנר 

רקע 

המחזה רצח יצחק מאת מוטי לרנר נכתב ב- 1998, מגולל את  סיפורם של חוסים בבית חולים לטיפול בהלומי 
קרב, הבוחרים להעלות קברט, שהינו משל תאטרוני בהשראת אירועים שקדמו לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, 

והובילו לרצח. הגבול בין הזיות המלחמה מהן סובלים החוסים לבין הקברט שחיברו מיטשטש, כשבערב 
הפרמיירה פורצת מלחמה אמיתית. העיתוי הרגיש חושף את הניגודים בין החוסים בשאלות הנוגעות לאופיו של 

הקברט, כמו גם לתפיסת המציאות שמחוץ לכתלי בית החולים. הדינמיקה הקבוצתית הסוערת הנוצרת בין 
החוסים משקפת את מפת הכוחות הפוליטיים בישראל, ומתווה תחזית קודרת לגבי היחס לנושאי הליבה, עליהם 

מושתת קיומה של המדינה. 

הדמות שנותנת את המונולוג היא אליהו – בן 50, חרדי, נשוי ואב לעשרה. משחק רב מתנחל. היה קברן בחוליה 
מיוחדת שעסקה באיתור חלקי גופות במלחמות ובפיגועי טרור. חוסה במרכז מ 1996 לאחר שלקה בהלם במהלך 
פיגוע המוני. מאז שקוע בחיפוש דרכים לתיקון העולם ולגאולתו. במהלך ההצגה אליהו משוכנע שהוא רואה את 

שר הביטחון בקהל (למרות שאומרים לו שוב ושוב שהוא לא) ופונה אליו. 

המונולוג 

אתה בטח שואל את עצמך, כבוד השר, מה עושה תלמיד חכם כמוני במקום כזה. אני אחד העורבים השחורים 
נושאי שקיות הניילון שעטים על הגוויות המרוסקות שלכם בשדות הקטל. אני מאלה שמלקטים בין רגבי העפר 

עיניים שפוכות, אצבעות קטועות, לשונות כרותות, אשכים מעוכים. אני אחד מאלה שמנסים לחבר ראש לצווארו, 
שוק לירכה, ויד לזרועה. אני בורא את המתים שלכם כדי שיהיו לכם עצמות לבכות עליהן.  

אני מספר לך את זה כבוד השר כדי שתדע שאני לא רך לב כמו כמה מן האנשים שנמצאים כאן, ואני מבקש שלא 
תטה להם אוזן, אדוני, כשהם מנסים להרתיע אותך מן המלחמה. אני יכול להראות לך בכל כתבי הנביאים כי אל 

לנו לחשוש. כי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יעמוד לימיננו בכל מלחמה, ואנחנו ננצח בה ככתוב בזכריה 
פרק י"ג פסוק ח'. כן. אנחנו ננצח במלחמה הזאת. אנחנו נכה אותם מכה גדולה ועצומה נאבד ונשמיד ונכחיד את 

כולם. (בהיסטריה) ואחרי המלחמה הזאת ימותו אנשים ונשים זקנים וטף שלמים במיטותיהם. וכל שיהיה עלי 
לעשות הוא לרחוץ את הגוויות ולטהר אותן, ולעטוף אותן בתכריכים, ולחפור להן קבר ולטמון אותם באדמה, 
ולהתפלל לעילוי נשמתן... ריבונו של עולם... אחרי המלחמה הזאת יבוא המשיח, והמתים יקומו לתחייה, בלי 

פצע ובלי חבורה, בלי שרטת ובלי כוויה, וכל אבריהם עימם... ריבונו של עולם... 




