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ח. "בערבות הנגב"

נחזור לשנת 1947. בקיץ של אותה שנה סיים יגאל את שהותו בנהלל 
וחזר הביתה, לנען. היו אלה ימים דרמטיים בתולדות היישוב בארץ: 
הארץ,  מחופי  "אקסודוס"  המעפילים  ספינת  גורשה  יולי  בחודש 
והפכה סמל למאבק העלייה הבלתי־מתפשר של היישוב כנגד המנדט 
שמינה  המיוחדת  הוועדה  פרסמה  אוגוסט  חודש  בסוף  הבריטי; 
האו"ם לבחינת עתידה של ארץ־ישראל את הצעתה לחלוקת הארץ 
אושרה  בנובמבר  ובכ"ט  החלוקה"(;  )"תכנית  וערבים  יהודים  בין 
ההחלטה באו"ם, שמשמעותה היתה הקמת מדינה יהודית. בנען, כמו 
בכל הארץ, פרצו גילויי שמחה ספונטניים. בעלון הקיבוץ "לחברים", 
נכתב: "עם בוקר יום א', כאשר נפוצה הבשורה בדבר הקמת המדינה 
היהודית — הונפו במחנה דגלי הלאום והמעמד. בבית הספר נפסקו 
הלימודים ונערך מפקד חגיגי. בערב התקיימה מסיבה בחדר האכילה. 

]...[ תגובת הציבור כולו היתה בשירה ובריקודים סוערים".181
כבר  האו"ם.  החלטת  על  ובאלימות,  מיד,  הגיב  הערבי  היישוב 
ב־2  לירושלים,  מנתניה  בדרכו  אג"ד  אוטובוס  הותקף  למחרת 
שיירת  הותקפה  בחודש  ב־11  בירושלים,  מהומות  פרצו  בדצמבר 
בבתי  טבח  התרחש  בדצמבר  וב־30  הנצור,  עציון  לגוש  אספקה 
והחלה שרשרת  יהודים,  ותשעה  נהרגו שלושים  בו  הזיקוק בחיפה, 
הגבירו מאוד  בנען  ויהודים.  ערבים  עוד עשרות  נהרגו  בה  תגובות 
את השמירה, והחל מחודש דצמבר שמרו תשעה אנשים מדי לילה, 
נפלו   1948 בינואר  ב־16  היום.  במשך  הקיבוץ  בשדות  כמה  ועוד 
אספקה  להעביר  בדרכם  הל"ה"  "מחלקת  לוחמי  וחמישה  שלושים 
יאזור.  ליד  נוטרים  נהרגו שבעה  בינואר  וב־22  הנצור,  עציון  לגוש 
בקיבוץ  החלו  פברואר  ובחודש  תכפו,  נען  בסביבות  האיבה  מעשי 
תעלות,  תיל,  גדרות  עמדות,  נבנו  ביצורים:  תכנית  לפועל  להוציא 
שמונה  התגייסו  חודש  באותו  עוד  חדשים.182  מקלטים  שני  ונחפרו 
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מחברי נען ליחידות "ההגנה" והפלמ"ח, וכמה חברים נוספים, ויגאל 
ביניהם, גויסו למשטרה הבריטית כנוטרים. ב־8 בפברואר הונפקה לו 
תעודה רשמית, המעידה כי "החל מתאריך זה יגאל מוסינזון מוצב 
במשטרת הישובים היהודיים בנפת לוד".183 הוא קיבל מדים ונשק, 

והתחיל את שירותו במרחב שבין רמלה, לוד וגדרה. 
בחודש אפריל החלו הבריטים לפנות נקודות אחיזה אסטרטגיות, 
לקראת סיומו הצפוי של המנדט, ובמסגרת זו נטשו את תחנת השידור 
הסמוכה לנען, על ציודה הרב. התחנה, שהיתה מרכז הבקרה הבריטי 
של אזור הדרום, נתפסה על ידי "ההגנה", ואוישה בידי נוטרים מנען, 
ובראשם יגאל. ב־6 במאי לפני הצהריים הותקפה התחנה בירי פגזים, 
שנורו משריוניות נושאות תותחים שעמדו מצפון לתחנה. ההתקפה 

נמשכה שעה ארוכה, ואחד הנוטרים, אליהו דואק, נהרג.184 
מצב רוחם של הנוטרים בתחנה לאחר ההתקפה היה קשה, ועצביהם 
מתוחים עד להתפקע. "יום אחד הביאו אלי שבוי זקן, ערבי, החיילים 
של  ספרות  לתכנית  בראיון  יגאל  סיפר   — אותו"  להרוג  רצו  שלי 
יגלה  ביוני 1973. "הם אמרו: אם נשחרר אותו הוא  "קול ישראל", 
כל מיני דברים שהוא ראה. צריך להרוג אותו. בקיצור, היתה הרגשה 
של לינץ'. ואני אמרתי: לא! אני החלטתי לשחרר אותו. לקחתי סטן 
ויצאתי ִאתו אל מחוץ לגדר. הוא הלך לפני והיה בטוח שאני מתכוון 
יחזור למשפחה  מגומגמת, שהוא  בערבית  לו,  אותו. אמרתי  להרוג 
שלו, והוא לא האמין. הגב שלו אמר — מוות. עד שנעלם מנגד עיני 

לא האמין בוודאי שאשאירֹו בחיים".185
גרין",  "סרג'נט  יגאל,  היוותה בסיס לסיפור קצר של  הזו  החוויה 
סרג'נט  מקבל  בסיפורו  ב־1949.  ליריחו"  "הדרך  בספרו  שפורסם 
האזור  ממפקד  ברורה  פקודה  השידור,  תחנת  מפקד  גרין,  שמואל 
להרוג את השבוי: "'דפוק' אותו וחסל!" סרג'נט גרין מחליט לסרב 
ומשחררו, תוך שהוא אומר לעצמו: "אני עושה מעשה טוב. אפשר 
חוקר  בעבורו".186  אדם  לשם  ראוי  שאני  בחיי  היחידי  והמעשה 
של  מדמויותיו  רבים  כאת   — גרין  את  אפיין  שקד  גרשון  הספרות 
יגאל — כ"גיבורים רומנטיים בנסיבות ריאליות של חברה החיה 'חיים 
דווקא  ההומניסטיים מתגלים  דמות שערכיה  היינו,  הקץ'".  קץ  על 
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בנסיבות דרמטיות של "האדם בקרב הניצב מול מר המוות".187
"סרג'נט גרין" הצטרף לשורה של סיפורים קצרים פרי עטם של דור 
מלחמת  אחר  הראשונות  בשנים  שהתפרסמו  הצעירים",  "הסופרים 
העצמאות, ועוסקים בדמותו של הערבי ובדיוקנם המוסרי של לוחמי 
תש"ח אל מול האדם שמאחורי האויב: "המטמון" של אהרון מגד, 
ו"חירבת  תמוז,  בנימין  של  שחייה"  ו"תחרות  זית"  בעץ  "מעשה 
באותם  ממש  התפרסם  "השבוי"  יזהר.188  ס.  של  ו"השבוי"  חיזעה" 
ימים בהם יצא "הדרך ליריחו" )אוקטובר 1949(, ויגאל, שהיה מודע 
"התימאטיקה  לימים:  הסביר  הסיפורים,  שני  שבין  התוכן  לקרבת 
יזהר ב'השבוי', אבל אני עסקתי  ס.  זהה לזו של  בסיפור שלי אולי 

בריאליזם והוא בסימבוליקה".189
על  ישיר  באופן  המבוססת  הסיפור,  של  הריאליסטית  עוצמתו 
אחת  הקוראים.  בלב  גם  הד  עוררו  יגאל,  של  האישיות  חוויותיו 
העדויות שנותרו בידינו היא מכתבו של ב. רון ב"דבר", ששמע את 
יגאל קורא את הסיפור קריאה דרמטית בתכנית הספרות של "קול 
ישראל". התסכית שודרה ב־22 בדצמבר, חודשיים לאחר צאת הספר, 
ורון כתב בהתרגשות: "בקול עמוק ורווי, בקצב מתון וברגש עצור, 
ושאלות  הצדק  תביעות  האנושי,  המצפון  סיפורו.  את  הסופר  קרא 
הגורל, שהן מיסודות נפשו ואומנותו של מוסינזון הסופר, בלטו אף 

בסיפור זה".190
הפריע  לא  השידור  בתחנת  הנוטרים  כמפקד  יגאל  של  תפקידו 
בביצת  ממש,  ימים  באותם  שהתלקחה,  לתבערה  שותף  להיות  לו 
הסופרים  של  דעת  "גילוי  התפרסם  במרץ  ב־2  המקומית.  הספרות 
העבריים" — זעקה כנגד הפילוג ושנאת האחים בקרב הציבור היהודי 
האצ"ל  בין  והמתיחות  הדעות  חילוקי  היה  לפרסומו  הרקע  בארץ. 
והלח"י — ארגוני "הפורשים", כפי שנקראו אז — לבין ההגנה, הזרוע 
הביטחונית של היישוב הממוסד, על דרכי המאבק בבריטים. ההגנה 
דגלה בעקרון "המאבק הצמוד", היינו — פעולות הצמודות למטרות 
היישוב: התיישבות, העפלה והצטיידות בנשק. ואילו האצ"ל והלח"י 
נקטו בגישת "המאבק הרצוף": מאמץ צבאי אקטיבי ורצוף, בכל זמן, 
בכל מקום ובכל שטח פעולה, נגד הבריטים. הוויכוחים התפיסתיים 
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ולניסיונות  הצדדים,  בין  ידיים  לתגרות  אלימים,  למאבקים  גלשו 
מטרימים  אירועים  היו  אלה  כל  הדדי.  פעולות  לסיכול  חוזרים 
לאירוע הגדול והכואב מכולם, שיקרה שלושה חודשים לאחר מכן, 
ביוני 1948: הפצתתה של אניית הנשק "אלטלנה" של האצ"ל בידי 
המדינה  ממשלת  בהוראת  הפלמ"ח,  כוחות  של  הקדוש"  "התותח 

הצעירה.
"אסון הפירוד בתוכנו נתגלה עתה בצורתו המבעיתה ביותר, אנו 
עומדים נדהמים ומזועזעים", נכתב בגילוי הדעת. "אנו קוראים לכל 
מחנותינו ]...[ לחזור בהם מדרך אבדון זו לאומה כולה. נתאזר נא, 
אחים, כל עוד יש דרך לתקן וללכד את כל כוחותינו למחנה אחד למען 
מערכת ישראל זאת, שתחרוץ את גורל עמנו לדור ולדורות! ]...[ איך 
"מי  וחתמו:  הסופרים,  זעקו  בבית?" —  אחים  ומלחמת  בחוץ  ננצח 
אשר שאר־רוח לו ואלוהי האומה עמו — לאחוות ישראל ולשלום!" 
בין החותמים היו י"ד ברקוביץ, אשר ברש, אורי צבי גרינברג, גרשון 
יוצרים,  שמונה־עשר  ואחרים.  פיכמן  יעקב  בורלא,  יהודה  שופמן, 

כולם בני הדור הוותיק של הסופרים בארץ.191 
הסופרים  עמדו  אחד  מצד  סוער.  ויכוח  הצית  הדעת  גילוי 
הוותיקים, הממסד של אגודת הסופרים באותה העת, שהיו מזוהים 
מולם  דאז.  הפוליטי  המרכז  מפלגות  האזרחי",  "הגוש  עם  ברובם 
הצד  עם  מזוהים  ככולם  רובם  ונוספים,  הצעיר  הדור  בני  התייצבו 
התנועות  וההגנה,  הפלמ"ח  אנשי  הפוליטית:  המפה  של  השמאלי 
בר  דב  יצא  הפרסום  לאחר  שבוע  הפועלים.  ומפלגות  הקיבוציות 
הגוורדיה  על  קשה  בביקורת  המשמר",  ב"על  פובליציסט  מלכין, 
הוותיקה של הסופרים. טענתו היתה כי בקריאתם "לאחוות ישראל 
ערפול  יוצרים  הם  הצדדים,  לשני  שווה  באופן  המופנית  ולשלום", 
מסוכן, המטשטש בין צודקים ומטעים, בין ראוי ופסול, בין פורשים 
שאינם מקבלים מרות ַלמתייצבים אל צו האומה ונשמעים למוסדות 
הלאומיים. "ערפולה של סתמיות הוא סימנו המובהק של מורך־רוח" 
— חרץ, והוסיף: "וסופרים בעלי אומץ־רוח היו קמים ]...[ ומכריזים: 
שלום, שלום, ואין שלום כל עוד לא נתפרקו פורקי עול האומה!"192 
בזה אחר זה התייצבו סופרים, עיתונאים ואנשי עט אחרים, והצטרפו 
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לוויכוח: אליעזר שטיינמן, יעקב חורגין ואחרים.193
שבועיים לאחר פרסומו של גילוי הדעת יצאו שמונה־עשר סופרים 
צעירים בגילוי דעת משלהם, תחת הכותרת "הסופרים הצעירים אל 
י"ח הסופרים". בתחילתו ציינו כי הכרוז נכתב "בבסיסים ובעמדות 
שבהם משיב הנוער העברי מלחמה מול פני האויב", וכי "איש איש 
הדברים  בגוף  בלבנו".  אשר  את  ולומר  להגיב  נזעק  משמרתו  מעל 
כתבו: "גם אנו קוראים: צבא אחד לעם ישראל. גם אנו רוצים שלום 
ריבונות  לכך:  והיחידה  האחת  הדרך  את  יודעים  אנו  אך  ואחווה. 
מוחלטת של צבא ה'הגנה', הצבא הרשמי של העם היהודי. על היתר 
— להתחסל".194 בין החותמים על הכרוז היו חיים גורי, חיים פיינר 
)חפר(, נתן שחם, נתן קליין )יונתן(, מנחם תלמי, דן בן־אמוץ, בנימין 
יגאל.195 הזדהותו עם תכני הכרוז היתה מוחלטת,  וכמובן —  גלאי, 
רוח מרד הצעירים כנגד המבוגרים שבו הלמה את הטמפרמנט שלו, 

ועל פי סגנון המסמך יש אף מקום לחשוב כי היה בין מנסחיו. 
במהלך חודש אפריל 1948 התגייסו עשרים חברים מנען לשורות 
הצבא, וביניהם יגאל, שעבר לשם ַהְישר מהפיקוד על תחנת השידור. 
הדרום,  חזית  על  מופקדת  שהיתה  גבעתי,  בחטיבת  השתלבו  רובם 
לקצין  מונה  ואחת,  השלושים  בן  יגאל,  בקרבותיה.196  והשתתפו 
התרבות — מה שכונה אז "פוליטרוק" — של גדוד 54 של החטיבה. 
היה זה תפקיד שהתקיים בו מין עירוב בין קצין הווי ובידור, הסברה 
מהצבא  "הפוליטרוק"  דמות  בהשראת  נבנה  והוא  רעיוני,  וחינוך 
בני  זה  היה  בפלמ"ח  ללוחמים.  לחיקוי  מודל  אז  ששימש  האדום, 
מרשק, בחטיבת גבעתי היה זה המשורר אבא קובנר, ובגדוד 54 של 
החטיבה — יגאל. "חברים!" — פנה דרך העלון אל חברי נען, בתוקף 
תפקידו החדש — "התחלנו באיסוף ספרים לחיילים הפצועים בבתי 
ספר  אין  כי  לפצוע  לתרץ  אין  ובבסיסים.  ההבראה  ובבתי  החולים, 
עבורו! החייל העברי זקוק לתרבות כשם שהוא זקוק לנשק! ולנו אין 
ספרים. התחלנו באוסף". וכמי שמכיר היטב את חבריו לקיבוץ הוסיף 
ספרים.  מאות  שלוש  קיבלנו  עקרון  הקטנה  "במושבה  קל:  דרבון 
של  לפועל  להוצאה  ועדה  כללית  באספה  בחר  ברנר  גבעת  קיבוץ 

רעיון זה. נקווה שגם נען לא תפגר".197
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החטיבה  שניהלה  הבלימה  קרבות  אחרי  מיד  לגדוד  הצטרף  יגאל 
אל מול פלישת הצבא המצרי מדרום, ליד העיירה הערבית איסדוד 
)לימים — אשדוד(, בסוף חודש מאי. העיתונאי אורי אבנרי היה אז 
אחד הלוחמים בפלוגה ב' של גדוד 54 — יחידה ממוכנת על ג'יפים 
בעיתונו  תיאר  כך  אחר  שנים  ועשר   — שמשון"  "שועלי  שכונתה 
"העולם הזה" את בואו של יגאל לגדוד: "הרושם הראשון היה מצוין. 
יגאל הופיע על הבמה במסיבה גדודית, נאם נאום יפה בו העלה על 
נס את עלילות הגדוד ואת רוח גיבוריו. הוא כבש בסערה את לב בנות 
הגדוד ועזר להרים את מורל הבחורים".198 כפי שיתואר עוד מעט, היה 

זה פחות או יותר הדבר החיובי האחרון שכתב אורי אבנרי על יגאל.
מזרחה משם התמקם חיל המשלוח המצרי במשטרת עיראק סואידן, 
שחלשה באופן מוחלט על הדרך הראשית דרומה אל הנגב וצפונה 
לכיוון מרכז הארץ. מיקומה הטופוגרפי הגבוה ִאפשר למצרים לטווח 
מרוחק  שהיה  בודד  יהודי  יישוב   — נגבה  קיבוץ  את  בארטילריה 
קילומטר וחצי בלבד מהמשטרה, והיווה יעד להתקפות מצריות עזות 
במאמץ לכבשו. הקיבוץ היה בתחום אחריותו של גדוד 53, ומלבד 
במאי  ב־21  כבר  גבעתי.  לוחמי  כמאה  עוד  בו  היו  חבריו  שבעים 
הופצצה נגבה בידי מטוסים מצריים, ובהפצצה נהרג מפקד הנקודה, 
יצחק דובנו )"יואב"(, ועמו ארבעה מלוחמי הגדוד. ב־2 ביוני נערכה 
ומן  האוויר  מן  התקפות  של  שילוב  הקיבוץ,  על  מאסיבית  התקפה 
תוך  המצרים  נהדפו  שעות  ארבע  שנמשך  גבורה  ובקרב  הקרקע, 
התקפה  נפצעו.  ושלושים  נהרגו  מהמגינים  שבעה  כבדות.  אבדות 
נוספת על נגבה התרחשה ב־12 ביולי, ונפתחה בהרעשה כבדה מן 
ולהרס מבנים עצום ברחבי המשק. אחר  האוויר, שגרמה לשריפות 
כך החלה הסתערות רגלית בליווי טנקים, שנמשכה במשך כל היום. 
והשאירו  נסוגו,  יום לחימה ארוך  ובתום  נבלמו על הגדר,  המצרים 
מאחוריהם למעלה ממאתיים גוויות. מקרב הלוחמים נהרגו חמישה 
קיבוץ  החזיק  הקשות  ההתקפות  למרות  וחמישה.  ארבעים  ונפצעו 
נגבה, על חבריו וחיילי גבעתי שבו, מעמד, לא נסוג, לא נטש, לא 
להיסטוריה  נכנסה  העצמאות  במלחמת  נגבה  על  המערכה  ּפּונה. 

כאחד מקרבות הגבורה הגדולים של המלחמה.
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בקרבות.  השתתף  גדודו  אך  בנגבה,  הלוחמים  בין  היה  לא  יגאל 
הגדוד, שיגאל  נע מטה  ביולי  ב־9  תום ההפוגה הראשונה  מיד עם 
כקצין התרבות הגדודי היה חלק ממנו, והתמקם בבית נטוש בכפר 
הנטוש סואפיר, סמוך מאוד לנגבה ולאזור הלחימה. מהבסיס הקדמי 
הזה, שהיה אף הוא חשוף להפגזות המצרים, יצאו הכוחות שוב ושוב 
לפעולות הקרביות. יגאל, ככל הנראה, לא עבר עם המטה לסואפיר, 
נשאר במטה החטיבה בעורף, וביצע משם את תפקידו. אורי אבנרי, 
אותו  כינה  באזור,  מדם  העקובות  החטיבה  מערכות  בכל  שנלחם 
שמאות  בשעה  והבטוח,  הרחוק  בעורף  שנשאר  החטיבתי,  "הפחדן 
נהרגו בנגבה, בעיבדין, בעיראק סואידן ובבית עפא".199 היה זה משפט 
אחד מתוך כתבה בת תשעה עמודים ב"העולם הזה" שפרסם אבנרי 
שהובילו  הסיבות  על  זה.  בוטה  בטון  כולה  שנכתבה   ,1958 במרץ 

לכתיבתה עוד יסופר להלן.
במסגרת תפקידו כקצין התרבות הגדודי אירח יגאל אמנים שבאו 
מהמרכז להופיע בפני החיילים. בסתיו 1948 הגיע שחקן "הבימה" 
ההזדמנות  את  ניצל  ויגאל  בנגב,  במשלטים  לסיבוב  פינקל  שמעון 
וניסה להציע לו מחזה בשם "הורדוס ומרים", שהתבשל אז במוחו. 
פינקל, ממייסדי "הבימה" ומבכירי שחקניו, היה טרוד באותה העת 
ביחס לעתידו של התיאטרון. זה עתה שבה "הבימה" מסיבוב הופעות 
בארצות הברית, שהיה אמור לגייס כסף לתיאטרון ולהצילו מקריסה. 
הקהל לא הגיע, הביקורות קטלו, לבם של השחקנים היה עם קרוביהם 
חודשים  ארבעה  אחרי  וכשחזרו  בארץ המדממת שהשאירו מאחור, 
ואהרן  רובינא  חנה  פינקל,  שבורה.  שוקת  בפני  התיאטרון  ניצב 
מסקין, חבריו להנהגת "הבימה", חיפשו דרך לצאת מהמצב הקשה 
אליו נקלע התיאטרון. כמה חודשים קודם לכן, ב־15 במרץ, העלה 
הלך  "הוא  המחזה  את  והמתחרה,  הצעיר  התיאטרון  "הקאמרי", 
בשדות" מאת משה שמיר — יוצר מדור הצעירים בני הארץ. שמיר 
כתב רומן אקטואלי, הנוגע בבעיות השעה, וכשעּובד למחזה — זכה 
להצלחה גדולה. מדוע לא נעשה כך גם אנו, תהה פינקל. כשיגאל 
שידלו למחזה היסטורי הציע לו בו במקום לכתוב מחזה אקטואלי, 

המעוגן כראוי בימי המלחמה.200
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יגאל הרים מיד את הכפפה. "תוך עשרה ימים היה לי מחזה" — 
סיפר בתכנית "חיים שכאלה" — "פינקל היה בירושלים, ושלחתי לו 
פתק: המחזה מוכן".201 ופינקל עצמו כתב, עשרים שנה לאחר מכן: 
שהצעתי".202  המחזה  ובידו  שבועיים  כעבור  אצלי  כשבא  "נדהמתי 
הוא העניק למחזהו את השם "בערבות הנגב", כשמו של שיר שכתב 
רפאל קלצ'קין )מעין תרגום לשיר רוסי ושמו "בקרחת היער"(, ככל 
הנראה באביב 203.1948 קלצ'קין העניקֹו ליפה ירקוני, חברת להקת 
"החישטרון", ועד מהרה הפך לשיר פופולרי שהרטיט לבבות וביטא 

היטב את רוח התקופה.
את החומרים למחזה אסף יגאל, כדרכו, בסביבתו הקרובה. "אתה 
חדורה  והיצירה  האלה,  הגבעות  בין  גדודי  עם  שחניתי  הרי  יודע 
לראיינו  שבא  המשמר",  "על  לכתב  ענה   — בלתי־אמצעית"  חוויה 
ערב הצגת הבכורה ותהה כיצד "העז" לכתוב על אירוע שהתרחש 
באה  זה  נושא  על  לכתוב  "ההעזה  לכן.  קודם  ספורים  חודשים  אך 
מתוך ההכרה הברורה שלחיי יום־יום בתקופת הקרבות, בתוך גילויי 
נעשו  המעשים  פאתוס.  כל  נתלווה  לא  ביותר,  הגדולים  הגבורה 
גם  ביותר,  גם במצבים החמורים  יחסי אדם נמשכו  בהכרה שקטה, 

בלחץ של שלושים אלף פגזים".204
של  בעיצומה  שבנגב,  יואב"  "בקעת  בקיבוץ  מתרחשת  העלילה 
"יואב"  מיידי:  היה  נגבה  עם  יואב  בקעת  של  הזיהוי  המלחמה. 
היה שמו המחתרתי של יצחק דובנו, מפקד נגבה, שנהרג בהפצצה 
הראשונה על היישוב. גיבוריו של המחזה הם אברהם, מפקד המקום, 
אשתו רבקה ובנם דן; איתמר חבר הקיבוץ המכונה "המשקיסט", בתו 
גליה הקשרית, שהיא גם בת זוגו של דן; וכן ברוך "העירוני", מפקד 
הקיבוץ  חברי  ברור:  נגבה  עם  הזיהוי  ושוב,  במקום.  הצבא  פלוגת 
לעזרתם מבחוץ  גבעתי שבאו  ולוחמי  ובניו אנשי המקום — מכאן, 

— מכאן.
הקיבוץ נצור ומכותר בידי כוחות האויב ועומד בפני הכרעה: לנטוש 
את המקום או להמשיך ולהילחם. אברהם המפקד שולל בתקיפות כל 
אפשרות לנסיגה: "אין זה משלט סתם, זוהי האדמה היחידה שאינה 
מחזיק  המשקיסט,  הקיבוץ  חבר  איתמר,  לפליטים".  אותנו  הופכת 
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בדעה כי יש להציל את הנפש והרכוש, ולא להיאחז עד מוות במקום. 
עניינית:  גישה  נוקט  המקום,  מתושבי  שאיננו  הצבא  מפקד  וברוך, 
"מבחינה צבאית אין טעם לעמידה. ]...[ אם אי־אפשר להחזיק בקו 
הראשון, נסוגים לקו השני". הוויכוח בין המגינים מתרחש תוך כדי 
קרבנות.  ותוך  בגבורה  בהן  העומד  הקיבוץ,  על  הקשות  ההתקפות 
תוך  נהרג  ודן  פצועים,  לחלץ  בנו  את  אברהם  שולח  מסוים  בשלב 
כדי מילוי המשימה. איתמר יוצא לחלצו, והמחזה מסתיים בהודעה 
מעודדת: "החטיבה מתחילה בהתקפה ]...[ בקעת יואב לא תיפול".205
המחזה נגע באחד הנושאים הרגישים ביותר של מלחמת העצמאות: 
נטישת יישובים — אם בקרב, בנסיגה, בכניעה והליכה לשבי — או 
הגולן,  שער  ננטשו  לכן  קודם  ספורים  חודשים  מוות.  עד  לחימה 
סביב  הציבורי  והוויכוח  וניצנים,  הירדן  משמר  עציון,  גוש  מסדה, 
נפילת היישובים הללו היה סוער וכואב. דומה, כי יגאל לא החמיץ 
אף סמל או ערך המייצגים סוגיה זו בבואו להציבה על הבמה: תל חי, 
מצדה, עקדת יצחק )לא בכִדי נקראת הדמות הראשית השולחת את 

בנה למשימה ממנה אינו חוזר בשם אברהם(, ועוד. 
בתחילת דצמבר 1948 מסר יגאל את המחזה ל"הבימה",206 וכבר 
ביום חמישי ה־10 בפברואר 1949, התקיימה  חודשיים לאחר מכן, 
הצגת הבכורה של "בערבות הנגב". אל האולם המלא מפה אל פה 
הגיעו חלק משרי הממשלה, קצינים בכירים מהצבא, צירים ונספחי 
יצחק  התפאורה,  מעצב  נען.207  מקיבוץ  חברים  ועשרות  תרבות, 
פרנקל, עיצב במה ריאליסטית וסימבולית כאחד: צריף עץ, ביצורים 
בדמות שקי חול, באר, וברקע רמז עדין לגבעות הנגב. שמעון פינקל, 
הבמאי, ליהק בתפקידים הראשיים את מיטב שחקניה של "הבימה": 
אהרן מסקין היה אברהם מפקד המקום, חנה רובינא — אשתו רבקה, 
וחיים אמיתי הוותיק שיחק את איתמר. ההצגה אפשרה גם לשחקניו 
הצעירים של התיאטרון לפרוץ קדימה: שלמה בר־שביט שיחק את דן, 
שמוליק סגל את צביקה חברו, ועדה טל את גליה. שחקנים נוספים 

היו רפאל קלצ'קין, שרגא פרידמן, ניורה שיין, ועוד. 
זוכר היטב את  "אני  נפל דבר.  כי  משנסתיימה ההצגה היה ברור 
הריגוש הרב שאחז בקהל" — כתב ישראל גור, לימים מבקר וחוקר 
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תיאטרון, ואז צעיר שהגיע מהנגב מאובק ומיוזע, בשנייה האחרונה 
לפני עליית המסך. "רבים דמעו ובכו חרישית; במשך שעה ארוכה 
במסדרונות  מהצופים  רבים  הסתופפו  עוד  ההצגה  תום  לאחר 
התיאטרון והעתירו שבחים והודיות על ראשי השחקנים. אכן, אווירת 
קדושה ושגב טראגי לפתה אותך באותו ערב".208 "אחרי ההצגה לא זז 
הקהל מהאולם", כתב י"מ ניימן ב"דבר" אחרי הצגת הבכורה: "הורים 
שהיה  צעיר,  סרן  רב  נשמות.  אזכרת  בעד  הודו  בניהם  את  ששכלו 
מפקד באחת הנקודות בנגב, סח: כל מה שמתרחש על הבמה — אמת. 
זאת המחמאה הגדולה שאוכל לומר. כשהייתי בנגב ונפלו חברי, לא 
יכולתי לבכות. הייתי עסוק בלחימה. ואולם היה לי צורך נפשי להזיל 
דמעות לזכר חברי. בתיאטרון בכיתי".209 קבוצת חברים הגיעה כל 
הדרך מנגבה עד תל אביב, ואחת מהן סיפרה, שנים רבות אחר כך: 
ופינקל  לבכות".210  לנו  הפריע  לא  ואיש  ]ביציע[,  למעלה  "ישבנו 

כתב: "כוחה של הצגה זו היה בהזדהות שבין הקהל והבמה".211 
עד כמה גדולה היתה ההזדהות של הקהל עם הבמה יעידו סיפוריהם 
של שחקניה הצעירים. עדה טל, שגילמה את דמותה של גליה, חברתו 
של דן שנהרג, סיפרה: "כיוון שהייתי החברה של דני, היו פוגשים 
אותי ברחוב ובוכים על צווארי". שלמה בר־שביט, דני במחזה, אמר: 
"אנשים היו נכנסים לחדר האיפור, עומדים ובוכים. הורים שכולים 
היו שולחים לי יומנים. היו קוראים לי דני ברחוב".212 ובמקום אחר 
סיפר כי לא הסכימו לגבות ממנו כסף במסעדות ובחנויות, והוסיף: 
"שיחקתי יותר ממאה תפקידים בתיאטרון. זה לא היה תפקיד — זו 

היתה תופעת טבע".213
תגובותיהם הראשונות של מבקרי התיאטרון למחרת הבכורה היו 
נלהבות אף הן. "הצלחה מסעירה" — כתב י"מ ניימן ב"דבר השבוע" 
— "האווירה מסביב למחזה היתה מחושמלת. ]...[ זה טוב להיות איש 
מבקר  גמזו,  חיים  בארץ!"214  התיאטרליים  בחיים  מאורע  בשורה: 
התיאטרון המחמיר של "הארץ", השתפך: "החומר ממנו קורץ המחזה 
הנפשות  יעלו  ההצגה  נדמה שלאחר  כי  עד  רוטט,  כה  חי,  כה  הוא 
הפועלות על מכוניות־משא וישובו אל ערבות הנגב כדי לקומם את 
הבכורה,  "הצגת  ב"חרות":  כתב  משה  מיכאל  המשק".215  הריסות 
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'בערבות  המחזה  כי  ספק  ואין  מאד,  מוצלחת  היתה  אחת'  'ככלות 
הנגב' יזכה לפופולריות רבה".216 אמיל פוירשטיין כתב ב"הצופה": 
"מוסינזון מצטיין בחוש בימתי חזק. הוא בונה עלילה דרמטית חזקה, 
ואין כל ספק בדבר שהצגת 'בערבות הנגב' הפכה לציון חשוב בדרך 
המחזה המקורי העברי".217 ואורי קיסרי כתב ב"מעריב": "'בערבות 
זוהי   ]...[ רבתי.  יצירה  כל  ראשית  היא  מוסינזון  יגאל  מאת  הנגב' 
מצויה  בלתי  רוח  בהשראת  שנכתבה  מקורית,  ארצישראלית  דרמה 
הישראלי  שהדרמטורגן  לומר,  חושש  אני  אין  תוסס.  ובכישרון 
ואחרים, אבל  וליקויים כאלה  נולד".218 כל המבקרים מצאו פגמים 

הנימה הכללית היתה של התפעמות.
אולם זמן קצר אחרי הצגות הבכורה התקשרה סערה ציבורית סביב 
ההצגה. לוחמי גבעתי, שהקיזו את דמם בקרבות נגבה, נפגעו עמוקות 
מאופן הצגת הצבא במחזה, כאילו תמך בנטישת היישוב. בוויכוח בין 
אברהם חבר הקיבוץ, מפקד המקום, לבין ברוך, מפקד הצבא העירוני, 
אמר ברוך: "אם לא נקבל רזרבות, לא נחזיק מעמד — ורזרבות לא 
אין  צבאית  אומר: מבחינה  אני  הכרת האחריות  במלוא   ]...[ נקבל! 
טעם לעמידה".219 העובדה כי יגאל, המחזאי, היה עד לא מכבר קצין 

תרבות בחטיבת גבעתי החמירה את תחושת הנבגדות. 
אחד החיילים שהשתתפו בקרבות נגבה כתב מכתב נרגש לעיתון, 
אחרי שצפה בהצגה: "כאשר ראיתי את ההצגה עלו לנגד עיני דמויות 
היות  שם  ושנקברו  שסביבתה,  ובמשלטים  בנגבה  נפלו  אשר  חברי 
נשמתי  עד עמקי  הזדעזעתי   ]...[ להוציאם.  כל אפשרות  היתה  ולא 
מה  אנחנו  ידענו  לא  האם  ]בהצגה[.  הצבא  מפקד  את  כששמעתי 
פירוש 'נגבה'? האם העלה מישהו על דעתו שיש לסגת מנגבה? לפי 
את  העברי  לצבא  ולתת  מעיקרה,  הזו  ההצגה  את  לשנות  יש  דעתי 
של  היקרים  ברגשות  זלזול  היא  הזו  ההצגה  כי  לו.  הנאות  המקום 
האימהות השכולות, ושל אותה חטיבה שלחמה שם ונתנה את מיטב 

אנשיה להגנת המקום".220
החטיבה,  לוחמי  ממש.  של  להפגנות  הביקורת  הפכה  מהרה  עד 
שחלקם היו מגויסים עדיין, כיוון שהמלחמה טרם תמה, הגיעו להצגות 
וחילקו כרוזי מחאה לקהל. באחת הפעמים אף נכנסו לאולם עם תופים 
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ביום חמישי ה־17 בפברואר  והפריעו למהלך ההצגה.221  וחצוצרות, 
החטיבה,  מקציני  אחד  לוריא,  שלמה  סבא.  בכפר  הצגה  התקיימה 
עלה על הבמה בתום ההצגה, מיד אחרי השתחוויית השחקנים, וקרא 
של  רצונו  את  ומעמיד  המציאות  את  מסלף  "המחזה  בהתרגשות: 
הקיבוץ להחזיק מעמד ויהי מה מול רצונו של הצבא ומפקדיו לפנות 
את המקום. חברי בקעת יואב בעצמם יכחישו את הדבר. עדים חללינו 
אשר הוטמנו באדמת בקעת יואב".222 חנה רובינא, שאך כמה דקות 
להשתיקו  ניסתה  שכולה,  כאם  הבמה  על  שחוחה  עמדה  לכן  קודם 
שככה  לא  המהומה  אלה.  לוויכוחים  מקום  אינה  הבמה  כי  באמירה 

והפכה לתגרת ידיים בין אזרחים וחיילים לובשי מדים.223
התרבות  קצין  קובנר,  אבא  פרסם  בפברואר  ה־20  ראשון  ביום 
הכותרת  תחת  החטיבה,  מטה  מטעם  חריף  קרבי"  "דף  החטיבתי, 
"בית גבעתי — לבית הבימה": "ברטט ובחרדה הלכנו לחזות בהצגת 
המחזה 'בערבות הנגב'. ]...[ הורם המסך, ומה רב העלבון — נמצאנו 
את  עזבנו   ]...[ המעוות!  יתוקן   ]...[ מכאיב.  עקום  בראי  עומדים 
הבית, יצאנו לליל מערכה אכזרית — אל ישיבו אותנו אל במת הבית 
התקיימה  בפברואר  ה־24  חמישי  וביום  אמת".224  של  באור  אלא 
חיילי  משוחררים.  לחיילים  מיוחדת  הצגה  בחיפה  "ארמון"  באולם 
גבעתי הגיעו לאולם וחילקו לקהל כרוזים משוכפלים ובהם קריאה 
להקמת ועדה ציבורית שתחקור את כל הפרשה. עד אז "תפסיק נא 
'ינציח'  ]...[ האם באמת כל טובל בעט  'הבימה' את הצגת המחזה. 
הביטחון,  למשרד  קריאה  הופנתה  הכרוז  בסוף  מלחמתנו?!"  את 

לרמטכ"ל ולאגודת הסופרים "לשים קץ להפקרות!"225
במוצאי שבת ה־26 בפברואר הגיע הרמטכ"ל, יעקב דורי, לצפות 
בהצגה. הוא כבר נכח בהצגת הבכורה שבועיים קודם לכן, אך עתה 
— בגלל מחאתם הסוערת של חיילים וקצינים — בא שנית. "נהניתי 
בפעם השנייה מההצגה" — אמר כשיצא. הוא גם הביע את תמיהתו 
]ולא  חייל  אני  גם  "הלא  המחזה:  מן  "גבעתי"  לוחמי  נעלבו  מדוע 
נעלבתי[".226 האם אחז בעמדה זו כיוון שהיה קצין ותיק יוצא הצבא 
הבריטי, נאמנו של בן־גוריון, ולא צמח בערוגות ההתיישבות העובדת 

או הפלמ"ח? אולי. מי יודע. 
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ושר  הממשלה  ראש  בן־גוריון,  של  לידיעתו  הגיעה  הסערה 
שבוע  המחזה.  את  קרא  אך  ההצגה  את  ראה  לא  הביטחון, שאמנם 
לאחר המהומה בכפר סבא זימן אליו את אהרן מסקין, חנה רובינא 
ושמעון פינקל ללשכתו בתל אביב. הוא פירט בפניהם באריכות את 
דמות  בתיאור  חמורים  סילופים  על  קבל  במחזה,  שאיתר  הקשיים 
היה  שאמור  בצבא",  תרבות  קצין  "היה  שהכותב  והזדעזע  הצבא, 
לדעת את האמת. שלושת גדולי "הבימה" לא יכלו להשחיל מילה 
בשם  השיחה  בהמשך  לטעון  ניסו  אך  המפגש,  הראשון של  בחלקו 
גם התאמצו להשכיל  ומסקין  פינקל  היוצר.  וחירות  חופש האמנות 
דמויות  קונפליקט,  הדורשת  הדרמה,  חוקי  בהלכות  בן־גוריון  את 
"אני  בן־גוריון:  פסק  השיחה  בסוף  וכדומה.  אנושיות,  חולשות  עם 
חושב ספר זה לחרפה, זהו חילול המערכה וגם של אנשי הקיבוץ". 
אנשי "הבימה" מצדם לא התכופפו, הזמינוהו להצגה, ופינקל הבטיח 
לו: "אנחנו אחראים למה שתראה על הבמה, ולא תצא מאתנו בלב 
טינה  גם  כאן  מסתתרת  כי  השחקנים  רמזו  השורות  בין  שבור".227 
אישית בין אבא קובנר ליגאל: "יש לנו גם ידיעות שזה עניין אישי, 
התנקשות מאד גסה, בלתי מוצדקת וטיפשית, לא צודקת", ופינקל 

העלה השערה כי המדובר ב"קנאת סופרים".228 
ההצגה  של  המסחררת  להצלחתה  במקביל  שנמשכה   — הסערה 
— הביאה לכך שיגאל הכניס מספר שינויים בטקסט. אמנם בחוזהו 
עם "הבימה" נאמר במפורש כי אין לתיאטרון סמכות לשנות משהו 
בהורדת  איים  לשינויים  התביעות  להישמע  ומשהחלו  בטקסט, 
המחזה.229 אך הלחץ היה גדול, והוא נעתר לַעדן מעט את הטקסט. 
בנימין  בפיו של  את המשפט שׂשם  בעצמו  הוריד  לפרמיירה  סמוך 
במאי  שננטשו  )קיבוצים  ומסדה!"  הגולן  שער  את  "זכור  הפצוע: 
אחרי  מעטים  ושבועות  המקום.  את  לעזוב  לא  כהשבעה   ,)1948
שעלתה ההצגה הפסיק ברוך, מפקד הצבא הבכיר, להגיד: "מבחינה 
צבאית אין טעם לעמידה", ובמקום זאת קרא: "להתחפר!", היינו — 

להיאחז במקום בכל מחיר.230 
מושחזת  ביקורת  לפתע  הגיחה  המחזה  העלאת  לאחר  חודשיים 
מכיוון בלתי צפוי: דן בן־אמוץ, איש הפלי"ם, מלוחמי תש"ח ושותף 
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של יגאל לדור "הסופרים הצעירים". "מה עשה יגאל מוסינזון?" — 
שאל בן־אמוץ, ומיד ענה: "בחר בכוונה את היסודות המרעידים את 
מיתרי נפשנו, הרגישים במיוחד בין תחילת דצמבר 1948 ובין סוף 
ינואר 1949. את היסודות הללו ברר בכוונה בקפדנות והגזים אותם, 
הגזים — עד כדי סחיטת דמעות. ]...[ ויגאל צועק, הוא מדגדג, הוא 
בדמעות,  לו  לשלם  חייבים  שהננו  הוא  יודע  דמעות.  וחולב  מלטף 
יצא  בן־אמוץ  מאד".  גדול  כאב  לנו  הוא  וחבר  בן  שאבדן  כיוון 
כנגד הסנטימנטליות היתירה, ההפרזה, הדרמטיות, הלחיצה על כל 
הנקודות הרגישות ביותר — רק על מנת לזכות באהדת הקהל וברעם 
הבלתי־ הגודש  את  מנה  כן  כמו  המסך.  ירידת  עם  כפיים  מחיאות 
אפשרי של אירועים היסטוריים, סמלים, שמות גיבורים וסיטואציות 
ויצרו  המחזה  תוך  אל  שנדחסו  ומההווה,  מהעבר  ישראל  עם  מחיי 
עיסה מעיקה. גם מפינקל לא חסך את שבט לשונו: "לא די לנו שיגאל 
הולם על ראשנו בקורנסו הרפורטאז'י, המשוח בשמן זית, ]...[ הנה בא 
גם הבמאי ונותן לסוסים לדהור ולגרוף את הקהל המוכן לכל". הוא 
ביקר בחריפות את שפע הסלנג שהכניס יגאל בפי גיבוריו, במיוחד 
הצעירים שבהם, וקבע כי הוא מלאכותי, ונועד לרגש ולהצחיק בכל 
ואנגלי. הלא  יקה  תימני,  הכניס להצגה  "תמיהני שיגאל לא  מחיר: 
כתב:  הארוכה  ביקורתו  האחרונה של  ובפסקה  מצחיק!"  כך  כל  זה 
בא לכתוב מה שכתבתי אלמלא ההרגשה  הייתי  לי שלא  "והאמינו 
שהקהל נוהר לקבל את הלטיפות ורוצה בהן, רוצה במוטות הברזל 
המרוחים שמן זית ונופת".231 לא נשארה בידינו עדות לתגובתו של 
יגאל לביקורת חברו, אך לא יהיה זה מופרך להניח כי היא כאבה לו 

יותר מן האחרות.
באותה תקופה היה נערך בכל ליל שבת באולם "מוגרבי" אירוע 
תרבותי, "עיתון העיתונאים" שמו, בעריכתו והנחייתו של העיתונאי 
יוסף הפטמן. ביום שישי ה־4 במרץ, פחות מחודש אחר הפרמיירה, 
הזמין הפטמן לאירוע את אבא קובנר, עדיין בתפקידו כקצין תרבות 
את  מלכין,  ד"ב  המשמר"  "על  עיתונאי  את  גבעתי,  חטיבת  של 
הבמאי שמעון פינקל ואת יגאל. קובנר טען מעל הבמה כי המחזה 
היישוב  בנטישת  כמצדד  הצבא  ושהעמדת  פנימית",  "אמת  חסר 
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היא "עוול". הוא שלף שני "דפים קרביים" שנכתבו בחטיבה ביוני 
וביולי 1948, וקרא מהם בקול כהוכחה ניצחת לדבריו: "מוטב ליפול 
נרעש.  היה  הקהל  הרצחני".  לפולש  להיכנע  מאשר  הבית  בחפירת 
מלכין ביקר אף הוא קשות את המחזה, מצא ליקויים רבים בעבודת 
ותיקונים".  ויתורים  ללא  הצגות  "להציג  לתיאטרון  ואיחל  הבימוי 
פינקל דיבר קצרות, הסביר שלא היתה כל כוונה להעליב את הצבא, 

ודרש "תגובה תרבותית למאורע תרבותי".232 
יש  אכן  כי  אמר  לדבר,  אחרון,  וכשעלה,  בסבלנות,  הקשיב  יגאל 
היא  הגדולה  מעלתה  אך  הרפורטאז'ה,  של  המעוות  "מן  בהצגה 
בפני  והתיז  התאפק  לא  דבריו  בסוף  אך  ההווה".233  מהד  בה  שיש 
מבקריו: "אתם רוצים דרמה, נכון? ודרמה צורכת קונפליקט, נכון? 
ובכן, מה הטענות הללו שלכם?"234 זו היתה טענתו הקבועה של יגאל 
למבקריו: הוא לא לקח על עצמו לכתוב מחזה דוקומנטרי המתעד 
חוקי  על־פי  ממש  היטב,  עשויה  דרמה  ליצור  אלא  נגבה,  קרב  את 
שהדוברים  לאחר  והתרה.235  שיא  התפתחות,  אקספוזיציה,  הז'אנר: 
סיימו לחצוב להבות בדבריהם הוצג קטע מתוך המחזה, והקהל קיבל 

אותו "בתשואות סוערות".236 
יגאל הגיע מנען שוב ושוב לצפות בהצגה, להשתתף בדיונים עליה, 
וגם נסע להרצות על המחזה מחוץ לעיר. הוא לא נרתע ממבקריו, 
ולעיתים נראה היה שהוא אף נהנה מהסיטואציה. כשאחד העיתונאים 
כותב עתה  "אני  ענה:  הוא עומד בהתקפות עליו,  כיצד  אותו  שאל 

קומדיה ששמה יהיה: אל תכתבו מחזה מקורי...".237
"בערבות  זכה  יגאל  יצירותיו של  מכל  כי  לקבוע  ספק  ללא  ניתן 
הנגב" למספר הרב ביותר של ביקורות ספרותיות ואמנותיות. מרגוט 
בעבר,  "הבימה"  מנהלת  שהיתה  ותיקה  תיאטרון  אשת  קלאוזנר, 
כתבה חודש לאחר הבכורה כי "המחבר ]...[ מצא לנכון, כמשוררים 
רבים אחרים מחוסרי ניסיון, להגביר את השיאים הטראגיים בעיניו 
למדרגה לא נכונה ולא אמיתית".238 ברוך קורצווייל כתב מסה ארוכה 
המחזאי  של  הבנה  היעדר  על  האמנותי,  העומק  חוסר  על  הקובלת 
באשר ליסודות האמוניים והפסיכולוגיים של דמויותיו, ועל ההחמצה 
של מהותו העמוקה של התיאטרון: "כאן אין עלילה דרמטית, אלא 
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אלא  בעיות,  אין  כאן  פוטוגרפיים;  יסודות  עם  רפורטאז'  מיזוג של 
דיבורים ריקים על פרובלימות. ]...[ למוסינזון אין כל רגש המרווח 
היצירה".  תהליך  את  מאפשר  הוא  שרק  לנושאו,  האמנותי  ]בין[ 
דפי  את  שגדשו  פחות,  או  יותר  מלומדות  ביקורות,  ועוד  עוד  וכך 

העיתונים וכתבי העת.239
השנים.  לאורך  חדלה  לא  הנגב"  ל"בערבות  הביקורת  התייחסות 
מגלה  "מוסינזון  כי  שוהם  חיים  התיאטרון  חוקר  קבע  ב־1975 
כושל כאשר  הוא  רגישויות לאיכויות הדרמטיות של המציאות אך 
הוא בא להופכן לדרמה".240 החרה־החזיק אחריו ישראל גור ב־1982, 
בסקירתו המקיפה את תולדות המחזה העברי בישראל. הוא העריך 
את חשיבותו של המחזה כביטוי של "המציאות הדרמטית הרוטטת 
הדרמה  בבניין  "נכשל  יגאל  כי  פסק  אך  תש"ח",  מלחמת  של 
"תש"ח  במאמרו  פיינגולד,  בן־עמי  נתן  ב־2002  האמנותית".241 
בתיאטרון", חשיבות מיוחדת למחזה כ"עדות מאלפת להבנת מקומו 
הקשר  מבחינת  תש"ח־תש"ט,  בשנים  התיאטרון  של  וחשיבותו 
וב־2006  האקטואלית".242  המציאות  אל  והרלוונטי  הבלתי־אמצעי 
כאילו  המחמירה  ַהּפסיקה  נגד  כספי  זהבה  הספרות  חוקרת  יצאה 
"בערבות הנגב" הוא שטחי, פלקטי וסכמטי. "ערכו האסתטי רב יותר 

ממה שנטען" — קבעה.243
"בערבות הנגב" הצילה את תיאטרון "הבימה" מקריסה כלכלית, 
והחדירה אנרגיה מחודשת בלב מנהליו ושחקניו. המחזה רץ ברציפות 
על בימת "הבימה" בתל אביב ובכל רחבי הארץ עד דצמבר 1951, 
ובאירועים חגיגיים בודדים גם במהלך 1952. בשנת 1955 העלתה 
אותו "הבימה" בשנית וההצגה רצה בהצלחה במחצית השנייה של 
השנה.244 בסך הכול התקיימו מאתיים עשרים וחמש הצגות, מספר 

מרשים ביותר בקנה המידה של מדינת ישראל הצעירה של אז. 
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