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אחריוצאמשלושה
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אתלבדוקניסיתיאלה.בבחירותהמתמודדותהרשימות •

 ,כךמרגישיםהםגםאם-הסוביםמחברייכמהושאלתי ,הסיבות
המפלגותשלבחסריםנעוצהשהסיבה ,בדעתיעלה ,שכןוכשאמרו

בי.ולאצעמן
 ,אחדמצדהשלום,נושאהבוחן:אבןאתלגביימהוויםנושאיםשני

שמתנגדתרשימההשני.מהצד ,החברתי-כלכלי-שוויוניוהנושא
בחשבוןבאהאינההפלסטינים,עםלשלוםכלומרל"אוסלו",
חד"ש.מר"צ,העבודה,מפלגתנותרות:מבחינתי.

 •אוסלואתהובילוהם •אטרקטיביפתרוןלכאורה"העבודה",
עלחתמההפלסטינים.עםההשלמהבתהליךפתחהרביןממשלת

שלשורותיהבתוךפועליםזמנית,בואבלירדן.עםשלוםחוזה
רואיםלאש.דככפוייהזההשלוםאתשמקבליםמי"העבודה",

שלמפלסאלאלסכסוךהפתרוןראשיתאתהפלסטיניםעםבפיוס
עצמיתתקיעהעל-ידיהתהליך,אתמעכביםזאת,ועםברירה.אין
עשויותוהןתוצאות,שמולידהבאמביוולנטיותבגלגלים.מקלותשל

"לתתלעכב,ניתןאיך-תירוציםמיניכלשלחיפושיםלמחצה.
ונו'.שלום"פחותקצת
פועלותהנגףאבנישאותןלעובדהערשאנילהעירעליעתה,כבר
השני.בצדגם

שלהשלמהמאינובעותלשלוםבדרךהחריקות ,דעתילעניות
נרחביםחלקיםהתהליך.עםהעבודה,במפלגתרחבותשכבות
מתפיסההנובעמהלךולאהכרחבתהליךרואיםובממשלהבהנהגה

חייםשלזכותלשלולוסמכותרשותלנושאיןהאומרתאידיאית,
שמבחינתיהזאת,העמדהאתמביניםאםאחר.מעםעצמייםלאומיים

האחרים.הטיעוניםכלנופליםאקסיומה,היא

השבועי""הסורשלהתוכניותבאחתפעם,אמרבן-עמישלמה
פועלתהעבודהשבמפלגתשהעובדהבהנחייתו>מעולה,(תוכנית
פיעללפחותהעבודה,מפלגתכי ,אותומצחיקהחברתית,שדולה
חברתית!שדולהכולהלהיותהיתהאמורהשמה,
החברתי-בנושא"העבודה"שלעמדתהעםשלםאיני ,כאןגםושוב,

זה,אבל •.•קורהכןהזה,בנושאכלוםקורהשלאמשוםלאכלכלי.
לאשזהמשוםמתקנת","אפליהליצורכדיפערים","לסגורכדי

שישנאה"לא"זהאוהעוניסףעלילדיםאלפימאותשיש"מוכר"
בסקטוראפילומנהלים,שלמשכורותביןאסטרונומייםפערים

ונו'. •••המינימוםשכרלבין ,הציבורי
לאעקרוניים,הלאהירחמיאליים,המניעיםחיובית,היאהפעילות
שלונסקיאברהםעולם.תפיסתהמכתיבהאידיאהמתוךנובעים
שלריבונו-עולםשל"בונובשורות:שלוהשיריםאחדאתפותח

 " •••עולםשלבונוהואעולםשלריבונועולם/
אמיתית,סוציאל-דמוקרסיתמפלגהאחת.רגלעלהתורהכל

עובדיםשללהגמוניהאי-חתירהעםלהשליםיכולהלאעקרונית,
שיתוףאומר:זהבכלכלה.ממשלתיתמעורבותאומר:וזהבשלטון.
 •••הריבוןיהיהשבונהשמילכךוחתירהברווחיםעובדים

לתחוםשנוגעבמהדומיםדבריםלומראפשרמר"צעלגםלצערי,

מביניםהםעקרוניים,יותרהםשלוםעשייתשלבנושאהחברתי.
לימה ,אבל •עצמואתכלקודםמשעבד ,אחרעםעלששולטשמי

לקבליכולאינירובינשסייןזהשרשלהחברתיתעולמוולתפיסת
ובספרותבהומניססיקה,הפוגעת ,החינוךמשרדממדיניותחלקים

נסיהאופנתיים,פופוליסטייםמקצועותלטובתבפרס,העברית
תרבותית-חברתית.עולםבתפיסתיציבותחוסרעלהמצביעה

עםבשלוםהפתרוןאתשראתהגרתבמפלהראשונההיתהחד"ש
הנקודהזואבל,זו.לצדזומדינות,שתיבסיסעלהפלסטינים,

מעט.לא ,כמובןזהאםגםלזכותה,לזקוףיכולשאניהיחידה
מושמעתהביקורתערבית,יהודיתכרשימהעצמההרואהבחד"ש,

זוכההערבי-פלסטיניהצדהישראלי.הצדלכיווןבעיקר
אתהמנהיגההמפלגה ,לכךומעברמהיום.ולאנרחבת,לטולרנטיות

ביחסדברלמדהשלארק"ח,היא ,והמוליךהקשההגרעיןחד"ש,
ששמעהבעולם,האחרונההקומוניסטיתהמפלגהשחיתהלצעמה,
ערכהלאשעדייןמפלגההזה.האידיאולוגיבתחוםהשתנהשמשהו

אידיאולוגי.נפשחשבוןשום
הייתילההמפלגהלי.שישהיחידהקולקולי.אתאתןלמי ,ובכן

"אםשתקום.צורךישכי ,ודאיתקוםהיאקמה.טרםצמביע,

אומרבכך",למישהוצורךשישסימןנדלקים,הכוכבים
לבחירותאוליבכך.מבחיניםמעסיםאבלנדלקים,הםמאיאקובסקי.

לאחתקוליאתאתןשעה,לפישלם.בלבללכתאוכלהבאות
העצמאות,מלחמתמאזביותרהחשובלמהלךאסייעובכךמהשלוש,
 .בונתונהשהמדינה

מודרניזםפוסט
אתמעסיק ,הגיליוןשלהמרביחלקואתהקדשנולוהנושא

 •-21ההמאהסףעלהחושבתהציבוריות

מבליהאחרונות,השניםבמאהשחלוהשינוייםאתלהביןאי-אפשר
האדם,ערךאתהעלהאחדשמצדהמודרניזם,בהשגילהבחין
מלחמתאתוביניהם ,ביותרהנוראיםהמשחיתכליאתיצרומאידך
בה.שקרהמהכלעלהשניה,העולם

משמעותיבאופןשחקוהמודרניזם,שהולידהקוטבייםהניגודים
שתי •שבימצדערכייםמיתוסיםביטלוו ,אחדמצדלשוןשכבות
הבאיםפוסטמודרניזם,המכוניםזרמיםהולידואלהמלקחייםתנועות

בפרס.ובאמנויותהחייםשסחיבכלניסוילידי
לאאךבפוסטמודרניזם.אחריםגליונותבשניעסק " 77"עתרן
אתהצורךדיביססולאאחרותבמותגםידיעתיולמיטב ,אנחנו

גםהעברית.השירהובעיקרהעברית,הספרותעלההערכות
לושישניסיוןהוא"הסובייקט"שלההדרגתיתבהעלמוהעיסוק

לכן.קודםנבדקושלאנוספות,פנים
 •מהנה.קריאה

לכלכלהספרותןיב
דמיאתלהעלותנאלציםאנו ,העיתוןבהפקתהתייקרויותעקב

החלשח',-18ל-הבודדהגיליוןמחירואתשח',-160להמנוי
 • t •-5.96מה
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 51שיריםמסרני:יצחק

 56סיפורהאחרונה:הבתולהכהן:אלדד

 57ראשוןפרסוםשירים:לזר:אלון

ומאמריםמסות

 16פינקאידהשלספרהעלשנפלורות-הכפולהאוגדןבצל
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ספריםביקורת

הופמןליואלדולורס"שלומך"מהעלמרגליתדורין

המים;משקלקלמנטה,פרנסיסקוהשער:ציור

החצויה""המאה 20עמ'ראה

 6כליךלילעמיהלאה"'א'לועלשאולבןלמשהפולו""אדםעללאופורות

'א'וקטוברועלבהלול-דימנדלאריאלההאור"קדחנוצהאחר"נוצהעלאדףשמעון

מניאהלגורמןשמונה"שעה

 10איידןלאסתרוגרעין"גוףציפת"עדעלשתלשמואל

 10חדשעתכתב-השביעית""העיןעליהבדן

 12עלילא.כשל"'דשימתעלכפרייהודית

קבועיםמרורים

 2בסריעקב-שעהלפי

 4 " 77"עתרןהמלצות

 13קורין-שפירורה-אירופימקבץ

 15פוליקריהודהעללהבגדי-מוסיקה

 14אלמודוברפרדועלישראליעל-קולנוע

 55סומקרוני-פינהחצי
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בצדבסביבהשאניכיורןזך:נתן

חדשלספרשיריםשינקיןשלהשני
הוצאתוחדשים;ישניםבחרוזים

עמ' 281 ; 1996המאוחר;הקיבוץ

שלושהלמעשה/כוללהזה"הקובץ
 ,זךנתןשלחדשספר-קבצים"
ספרולאחרשנהעשרהשתיםהמופיע
מיזך,נתן"אנסי-מחיקון".האחרון

אימצווסוביםשרביםפואיסקה,שקבע

מסגרתאתקבעלה,נכנעואואותה
 .לצעמוגםשלה,המגבלות

עםמתמודדעצמוהואהחדש,בספר

אותם.ופורץ ,לעצמושסייגהסייגים

הברווזגשר"מראות"הינומה",

הירוק".

שלמהסך-הכולגדולשהוא"מכלול
זהיעריער.נוסףלעצים ...חלקיוסכום
<גב ,, ..הספרשלהראשיהגיבורהוא

העיספה>.

עריכהערךיקירה,אלחנןערך:דבר.עמ' 397 ; 1996קריאה;סימןספרי
מוק.דגבריאלמבוא:והקדיםסופיתג'וןשלונודעיםשנוניםרומניםשני

וווחו

בסביבהשאניכיוון

שינקיןשלהשניבצד

חדשלספרשירים

וחדשיםישניםבחרוזים
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פועלצעמי:מאבקמבסאהספר ,כןעל
 ,בצורתוהסרוגניספרמכך:יוצא

כלאיןהשירים.ברמתואףבנושאיו
להופעתבמתחשהצמפיםספק,שלצל

עניין,רבספרשבפניהםנוכחוהספר,

עלהקרובות,השניםבמשךשישפיע
המתהווה.העבריתהשירה

ביתן;זמורהצדדיים;יזהר:ס.

 172 ; 1996עברית;לספרותעמודים
עמ'

"ספרורים"עשרארבעהשבוקובץ

יזהר),כלשון-ופירורים(סיפורים
-ומציאותדמיוןשלעירובשהם

-התקופהבבדיה.מעורביםזכרונות
-האירועיםהמדינה,קוםשנות

כתרגום , asidesמוזרים,"צדדיים",

לאנגלית.הספרשם
ממוארחציסיפור"חצי

החיוך-אבל-בדיה-חציאמתחצי
תמידנכון

גב-יזהר .ס(הזמן".כלוהעצוב
העיספה>

יורםמצרפתית:פלזבר;טרויה:אברי
 ; 1996שוקן;הוצאתברונובסקי;

עמ' 317

 •המודרניהרומןאבישלביוגרפיה
 ,ברפלוגוססבשלהפניםרבתדמותו

ילדותומימיהספרותית,ודרכוחייו
מותו.ודע

נגזר;כאןכחנא-כרמון:עמליה
המאוחר,החרשה-הקיבוץהספדיה

עמ' 405 ; 1995קריאה;סימןספרי

מחדשהמציבותנובלותחמש
קודמים.בספריםאורשראוסיפורים,

האור",לבהקיץ,לב ,,נגור","כאן

עובד;עםהוצאתעוול;מגר:אהרן
 1996לעם;ספריה
אסףהמכונה ,משוררעלמרתקסיפור
 ,אורשראתההיחידהשיצירתו ,הגואל
שניםכעבוררבה:תהילהלוהביאה
המפארתנוספת,יצירהכתברבות,

יצירה .הקרבןהודואת ,הארץיפיאת

הגנב,שםתתופורסמהממנונגנבהזו

המשורר.כוונתאתהמעוותבאופן

זהשיצאעיתונאי-הסיפוראתמפסר

עםקשרויוצרגימלאותלעתה
להפצרתהנכנע ,המשוררשלאלמנתו
למשוררשנגרםהעוולאתלתקן

ספר.עליוולכתוב

הלכנוהקיץכלכפרי:יהודית
מס'גיליוןשדמות;מחברתיחפים;

עמ' 204 ; 1995 ; 4

של ,בקיבוץמילדותזכרונותקסעי
הקסועות,התמונות"מתוךהמשוררת.

תמונהעולה ,הפרסיוהמקרהלכאורה,
ילדותעלמקיף,פנורמיכושרבעלת
(פתח-בפרס"בקיבוץוהילדותבכלל
דבר).

הוצאתתאווה;מאכללויתן:כרב
אחרונות-פועלים-יריעותספרית
עמ' 152 ; 1996חמר;ספרי

אהבה,עלקצרים,סיפוריםקובץ
ועודילדותזכרונות ,שכולעקרות,
בקיבוץ.המתרחשותסצנות

כל ;האבודהאוצרקשת:ישורון
 ; 1996כרמל-ירושלים;השירים;

עמ' 663

 ,משוררשלהשיריתיצירתומכלול
-ואמנותספרותמבקרמתרגם,
קשת.ישורוןהוא ,קופלביץיהושע
נייגר.מוסידבר:אחריתהוסיף

מאנגלית:הדרך;סוףבאות':ג'ון
הצפה;האופרהמלצר;אביב

הספדיהדורף;יהודיתמאנגלית:
המאוחד;הקיבוץהוצאתהחרשה;

בכרךהפעםשוב,מופיעיםבאות',

פרדוקסים,קרנבליות,אחד.
הפוסס-מיסודות-התחלפויות

מנציגיואחדהואשבאות'-מודרניזם

הבוליסם.

שיחצדאם;שלעיראקבנג'ו:עפרה
הקיבץוהוצאתהכרח;ושפתפוליטי

משהמרכז-אדוםהמאוחר-קו

אביב;תלדיין-אוניברסיטת
עמ' 301 ; 1996

חידתאתלפצחמנסהבנג'ועפרה
עלבהתבססהזאת, •חרסייךצדאם
מאמרים,בנאומים,-הפוליסיהשיח

משסרבמסגרת-ספריםמסמכים,

 '. 68שמאזהיעראקיהבע'ת

מאגנם;הוצאת ;הפואטיבדימויהוצאתהנייר;עלאשהסמל:כאוח
עמ' 197 ; 1996עובר;עם

המתרחש-אהבה""משולש-רומן
-השלושיםשנותשלבפלשתינה

אנה ,אמריהןהפועלותהנפשות
הצדמןאנגלי.יסיס ,פארקרומייגיור

עוזיק,-אמרישלהצעיראחיוצופה
 •משלופרשנותומוסיף

סיפורי-עםושדרן-ההר;,,חלילן
מאנגלית:ייטס;ו"בערך:איריים;

 ; 1996גוונים;הוצאתלשם;גיורא
עמ' 159

עםסיפוריליקסייססבאסלרויליאם

ההר-(!~דוןהחלילן

רוחות,שלשפעהמאכלסיםאיריים'
 ,כאןאחרים.מוזריםויצוריםשדים
לכנסהחלשייססמאסופהמבחרמוגש

 ,-1918באורשראתה ,-1888ב

ביןדיאלוגיםשלרשהבדקלי:ג'זרג'
משהמאנגלית:לפילזנזס;הילאס

תשנ"ו;מאגנם;הוצאתשטרנברג;

עמ' 200

בתחוםהעוסקיםדיאלוגיםשלושה
תפיסתואתמביאים-ההכרהתורת

אתהשוללת ,בדקלישלהייחודית
הפילוסופי"המאמץזהוהחומר.קיום

אתלהוכיחהאחרון"הרציונלי
האל.מציאות

פתחהוסיףשסרנברג,משההמתרגם,

המדעיםמשברהוסרל:ארמונו
הטרנס-זהפנזמנזלזגיההאירופיים
זינגר;דודמגרמנית:צנדנטלית;

עמ' 253 ; 1996מאגנס;הוצאת

האובייקס-לתפיסההתנגדהוסרל
אתהתופסתיביססית-פוזיםיביססית,

 ,החומרלקיוםכשווההנפשקיום
המדע.שללדהומניזציהוגורמת
סמרןהמדע,נתוןבולמשברהפתרון

החזרה-הסרנסצנדנסליתבפילוסופיה
צעמה.לסובייקיסביות

 ,בדאוןצביא'-מבואוהעמידעךר
גולומב.יעקבבהשתתפות

עיונים-שמיםכמטרפישלוב:רוד

עמ' 268תשנ"ו;

דודעוסקהספר'שלהראשוןבחלקו
החלקבשירה.הפואיסבדימויפישלוב

השירה-עצמהבשירהעוסקהשני

שמואלהשירים,שיר-העברית
לאהשסיינברג,יעקב ,הנגיד

דראפקין:ציליה ,סלדייילגולדברג,
ג'ון ,שקספירוירגיליוס,-והעולמית

 .לוסריאמון ,בודלודון'

סזקראטסגםגילולה:דבורה
ביווןודרמהתיאטרוןבעננים;

תשנ"ו;מאגנם;הוצאתוברומא;

עמ' 245

עלומחקריםמאמריםאסופת
מאספקסיםוהרומיהיווניהתיאסרון

נחתםהספרמחזות.מבחרוכןשונים,

העתיק.מהזמןמחזאיםשלבביוגרפיות

שלהחזנותפרקישטרנפלר:צביקה
הוצאתפועלים;ספרית ;איב

עמ' 37 ; 1996הארצי;הקיבוץ

שלהחזנות"פרקימספרתיי,"דודה
-בסוסנוביץ"כיפור"יוםבאך",
ספראתהבוניםמחזוריםשלושה

העברעםחשבוןהבאיםהשירים,

 •וההיססוריהאישי ,המשפחתי
ערש /,סוסנוביץשוכנתכן/"לפני

סבי."ואבי /סבי,אבי, /האנושות,

התה;ספרקאקוזו:אוקאקורח

סררתהמאוחר;הקיבוץהוצאת

מהמקורתרגםאיילים";"עופר
 109 ; 1996קניוק;יורםהאנגלי:

עמ'

 ,היפניהסופרשכתבהמופתיצירת
מידהיפנית,האמנותשלהיססוריון

סקס-הברית.לארצותהגיעועם·
הסקסיםאחדהואהתהשתיית

המערב.שאימץהיחידיםהזמריחים

שלהפילוסופיהאתפורשקאקוזו
פילוסופיתבפואמה"תיאיזם",-התה

כולו;בעולםהדיםשחיכתהמדעית,
תפיסהלמערבגילתההפואמה
ואמנות,סבעואמנות,חייםהמאחדת

בעולםהיום-יום,בחייבהרמוניה,
כאריס.
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שולחהזמן
שלפקסימיליה

עצמו

שלומךמהחופמן:יואל
 1995כתר.הוצאתדולורס;

גםזהאךמכאוב,וזהשםזהדולורס
עודובעצם , d'orזהב:צבעעםצליל
דברים.הרבה

מעירהמשהו'לךשעושהמלה,זו
יותר'ועודגנטי'כמעטגעגועאצלך
נכוןאותהמבטאאת<ה>כאשר

בספרדית.

"מהיומין:ועתיקתזומוכרתפניה

הלב,אתלךשוברתדולורס",שלומך
את<ה>שעימהנזשום,דווקאאולי

בתוךומתעורר<ת>iיולמ<ת>נרדמ(ת),
ללא Iאותךתוקפתוהיאישהחדרים.

הנסיעהבזמןמוקדמת,הזהרה

אותךמקפיאהוהיאוישבאוטובוסים,

בדרךהמדרכה,מרצפותבאמצע
(וחלילהולדוארלסופרמרקטים

-ישמע!)שמשהו
זולתךגם Iלעצמךבנוסףזאת,רקולא

אםגם Iזובפניהאליךמתכוונןתמיד
באמת.לכךמתכווןדווקאלאוהוא
להגיבבוחר<ת>את<ה>אםוגם

משנהולא Iהזוהפניהפנים,בהעמדת
ללאאותךזורקתאינטונציה,באיזו

חללשללרדיוסומסכותפלפולים
-שלךהקייםבדידות

אותךמניפהאףזופניהבו·זמנית,אך

לעברדהיינו Iההתמדזמןלעבר
העל·זמן.
זו,כמוומהתלת,מכופלתותחושה
לבואת Iכאחדומפחידהמפליאה

שובההרוחני","החיישןההרפתקן,

מחדש!פעםכל

מציירתהופמןיואלשלזויצירתו
היןשלתצורה,כתיבה, Iרוחיבעיני

ביטוילידיבאהכברשאמנםוהיאנג,
כמו Iיותרהמוקדמותביצירותיוגם

פילים"לקנותכדאי"פברוארב
 ,) 1989 (ב"ברנהרט" ,) 1998 (

ועוד, ) 1991 (דגים"שלב'כ'ריסטוס
אופן ,דולורס"שלומךב"מהאך

מתרומםההפכיםדימויישלמיזוגם
 1כאחדעוצמהובעלפיוטיאיזוןלידי

תחושה,חוויה,הקוראאצליוצראשר
כמעטובהירותצלילותשל

 'קריסטאלית:
רבבלבושבליצןלהתבונןכמוזה

דקחבלעלמהלךאשרגוונים,
תםשלחיוךפניועלכאשרומתוח,

כברנוגעמאוד'גבוהמהלךוהוא
הפרושה,הברזנטתקרתשלבפיגומים

שלולבותיהם Iגדולעכבישבקורי
אתמלוויםכמבוגרים,הילדים,
שלובדממהעזותבפעימותפסיעותיו

לילדים.אךשיפהדאגה,
דולורס"שלומךבימיההדימוייםלשון

בזה,זההמושאיםאתומתיכהמשלבת
המושאים, iמחונןידיצורפותכמעשה

עולםיוצריםבהתמזגותםה'הפכים',
למושאאיןבואשר"תאמים",לש
 1אחרמושאעלקנייןאואחיזהאחד

למושאאוהזמןלמושאאיןלדוגמה,

-י-ןפנהואלוי

לוום·,מר 'שלמה
 •,י ,~ : ..

הר•םנ

עלעדיפותהמקודשים","הכתבים
המזלג,התבלינים,פתחימושאפני

בלק:המשוכותהציפורנייםאוהסכין
שמםאתנושאיםהמטבחכלי"גם
אוהצורה]"אתנושאיםשהם[כמו

המתהפכתהנבה"תנועת 1להבדיל
נאוירשולח Tשהואהרכבותותנועת

ציטוט,ולסיכוםהאלוהי,"הצוהן
קרישהיאוהחמאההפניםהוא"הלחם
בתוךמחפשיםהםה Tמשלי.הדם

-הכחלות?"היונים
מתנערתהופמן,אצל~ים,'הדימולשון

ומןהחשיבתיותהקטגוריותמן

שלוהאוטומטייםהסיבתייםההקשרים
המערביים,בעיקרהתרבות,דפוסי

בצלילותלפנינומופיעיםוהמושאים
ומתוךלעצמםשהםכפיגמורה,
צעמם:

שיעורולאיןהידיעהמולאלשווים
הידיעה!אימולאל

אףשוויםהםהנאמן'היוצרומבחינת

אופןולכןהאסתטית,בעוצמתם
מרחיבאךלזהזהצירופםאוהתכתם

ואתהתחושההרוח,מתאריאת

כאשרזה,ובעניין-הגוףרקמות

התיבותביןהראשונהבפעםנעתי

לאדםפניתידולורס,שלהממוספרות
חסרתמרגישהשאני Iלוואמרתייקר

ושזהגבולות,ללאחללמולאלאונים
געגועיםעםפחדיםבימעורר

לי:והשיבפנההוא ...קמאיים
לנשוםליגורמת Iזוכמו"כתיבה,
יותר,ורחבעמוקנושםאניאחרת,

הנימיםתוךאללראשונה,כמו
והריאות",

זהוחייכתי:הרהרתיאחרת?הכיצד

זעקאורפז,א.יצחקהוותיק,הסופר

ואזהכליםאתשובריםביצירותיו:
הסופרזהואילומתקנים,משהואולי

כלאוסף Iהופמןיואל Iיותרהצעיר
לידיומתקנוומתינוושברשבר

שניכמוושניהם,חדש.חיבור

יוםכלומתחלנים,מתקדשיםצליינים
צידימשניזהאלזהמתבונניםמחדש,
כמווהצלולהשקוףהחולגרגר

זהלא(ואםלומונחשעדייןיהלום,
שלהסירהלידהחוף,עלאחר)זא

שלוהמינרליםשהאשמאזדגינו'
אדמה.לתנועתהפכוהגלובוס
דווקאהיצירתיתהלידהאוהפניה
"היאנגית",הנקבית,המהותדרך

כוחדולורס"שלומךלמ"המקנה
בעלתוהתמזגותהתפשטותחוויית

האקטואליה,טפטופיכאשרעוצמה,
השני'בספר Iוהזמןהמקוםמאורעות

אשרלפסאודולוגיקה,הופכיםאך
צחוקיםאףולעיתיםחיוךמעוררת
"הרוח"דייריבקרבבעיקרכבושים,

התמצאות(כזואביבתלשל
אודידולורס,כשזוגיאוגרפית?),

ועמדביהתהפך("כשהילדמיכאל
האדמה,אלוראשוהשליהנוזלבתוך
השלמה.ההפוכההדמותשנינוהיינו
וראשהחיצוןהגבולכלפיאחדארש
הופכתהאמצע.")נקודתכלפיאחד

השלישי'בספרצלליתרוחלמעין
ומתעמעמתהולכתנקביתלהיזכרות

האפלהצדכמוהיישות,חללבתוך
שלהאפלהצדכמוהיאנג,מלכותלש

בתוךהתנועה,והנגיעה,הששמ.

הופכתהמתהווהההווהשלהחוויה
אוהתיבות " 333 "אתובקסםבחן

בלתילפרוזה·שירההפיסקאות
 1אותךמשאירהאשרנרוויח,

עודבהלהפוךצמא(ה)הקורא(ת),
אותתחילמאיפהמשנהולאועוד

בה.מצויהשפעכיתסיים,

בפעםבהשהפכתיבעתסיום,ולמלות
שלרחבהכמו Iחשתיהאחרונה
 •מהדהדים...פעמונים

גליתמרדורין

מרני

• 
שמיעהיבלתשאבד~אנשיםשניישכב~.
ה. Tסל:יד~ת ~ד~~~ •ןקים: iמדם:ינ~ ;~.ע~

דדו':עיר~לא~דים ·.ף~;אי ~~ס~ן
 ף~?~סעג~ל;י q1 'ד~~ס~סד~יר
עררי_ם.;ינ~ r ה~~ .ד~ 9 ~ר fזדי~ת
יו~~ים. 1f~רוסיי ~ב~~~ ה;~~ע.ץן_יד

סל,ב.~לס~~לל~יך~דין:~יןד~ליף
~ז~ךים ,ם~י~:שפרק~עליםמתחתינ~

 .ף~;א י~~ס~ך-.ם~~ י~···~·נ~ f ~~ ם;ק~'~ל
זרזיוס~ךסקסע.ץג~rז f~ע.י~יס~ךסק ף~~~
 . ך~ד~~י ry ~~ ל~~ס~מ~דה ף~~;קג~rז
 ל.ל~ח.~אחד:פלמשתכלל'לעצמ;אחד:פל

 .·ל~י~תד~ף ci ~~ךחו·~ ~ד:~:ה-Pךח; ...ו:דף
סמ~ה:פו~~ים~ס;ץ ,ף~;אך~ס~~י

א;תף.אהבתי ,;עהשד~פה,
-: T T -: • : 

דג ~

\ 

בנוטררםהתלייניםגררעל

~נ;~ךןםסנ::ול:~יםל~ךדא;נ:ויןקח~
סחךש~ת~לה iס~~י~תלסע.~יק

ס:~~יתר~ר~תלסר~ישס~~אלית:~א"ןן
ס~ק~ה~תןסע,~יק 1fד~מדה iס~י~
ה;ךים.לי ןי~~'רנז:ן ל·~

 ~ז~~ ח_~ל~~ס~~ע ל'ן~~ס~~א
~בשדועצמוך;נתבצלמ;'האופא
ל~ד;ל T:הספיק-שלאשעדיאת'נרתח

 • ;ט~~~ת~~יל ci ~ ry:ר f' Tר:מ .?iדאש T~ל
~ו.דליות ryלהתחילהשלאהחל~דהל;פת;תידי
 • • • T •: • •:די :-- :ד-

~דה, Q ~סב;~ה ד;;~קז,ס
בנ;סדדםהתליניםגדרעל

ס~רעי~יס:פ~ד~ל T י~•~~ג:~~•יןת-~ת ;~ק~~
סר~:ה~ין~תןסע,~יקא;זןי~~יד ry~אל
ס~נ;~י~לי'ק~~םס~י'~ל

התלינים?ג;ךן(ת)נ;סדדם
: : T •: •: T: - -' 

חיפהתושבתהיצ'קוק,שלסרסוגיבורתעל-שםנקראתמרני
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גולדכרגלאהעל

הוצאת ;לאהאלליבליך:עמיה
עמ' 295 ; 1955המאוחד;היקבץו

אמינותלמלהמשמעותישנהאם
הוגןאזבחיים),בספרות,(בפרסום,

שלהנוכחילספרהלקרואהיהיותר
עמיה'.'"אל-ליבליךעמיה
הספרשלהראשוניםמעמודיוכבר
בהמשך'ומתאמתההולךהרושם,נוצר

הכותבתהיאשלוהאמיתיתשהגיבורה
גולדברגלאהשהמשוררתעצמה,
לסיפורנוחהאמתלהלהמשמשת

כךעלויעידשלה.האישיתהביוגרפיה
מאותםציטוטיםשלמקרימבחר

פעם"אף : 11עמ'ראשונים.עמודים

הרילכתוב,אםשירה.כתבתילא

אתרואיםלאעציםש"מרובהוא
להביא,טורחתהמחברתהיער".
לאהעלשמצאהמהכלכנראה,

לאמיטיבלאהזהוה"בל"גולדברג.
באשרהכותבת,עםולאהמשוררתעם
כמעטשולייםפרטיםהמוןכוללהוא
לפרטימתוארלדוגמה,כך' •גיחוךדע

רבים,שמותאיזכורתוךפרטים,

מעמדהעלהמשוררתשלמאבקה
ואםהעברית.באוניברסיטההקאדמי

עלמלחמתהגםמפורטתבכך'דילא
סכומיםאין-ספודאיזכורתוךשכרה,

עבודתה,עללהשולמולאאוששולמו
ועוד.מגוריהנסיעותיה,

המפורטהניתוחהיאאחרתדוגמה

והפסיכולוגיסטימדי!)לטעמי,(שוב,
גולדברגביןהיחסיםמערכתשל

אינטרפרטציותמגווןמתןתוךואמה,

לכתובהיאביותרהגדולהמשאלתי
לישיש"טוב : 13עמ'רומן."פעם
בוערתבתנורחמה.ומיטהמוגןבית

גולדברג.לאהעללומדתואניהאש.
הספדיםערימתשלנוכחותה
אותימשמחתשולחניעלהמושאלים

להרמהביתבדרכיאיתיהםמאוד.
עיניי.לנגדהזמןכלובחזרה,הצופים

חוקריםכאותםעצמירואהאני

שנותבכל ...ישניםבגוויליםהמחטטים
ועיינתיכשישבתי Iשליהעבודה
מחשבמסךאלוהקלדתי ...בספרים
כאלה,חוויותליחסרומאוד ,משוכלל
בצעירותם,ולאבילאמיהיושאולי

מיאירופה.שלבאוניברסיטאות
כתבתי.לארב"זמן : 22עמ'יודע."
בשקטאךוחולה,עסוקההייתי

לילההוא.הבלבולאתלהזיןהמשכתי
החרס,בפמוטינרותהדלקתישבת.

שהתחמםהביתאתממלאההמוסיקהו
 1מאודרחוקלישיקרמיסוף.סוף

 .הלאהוכן ",ליחסרו
 : 24בעמיהקטעלבלתשומתראויאו

'ענווה'גםופשוטים',נכונים'"דברים

שירתהכלעללהגידלדעתי'נכון'-
מדברתהיאלכןגולדברג.לאהשל

קרובותלעיתיםנחשדתאניגםאלי.
לדעתהוא,מהמעניין ,,בנאיביות.
לענווהנאיביותביןהקשרהכותבת,

במיהמצויההענווהמידתהיאומה

אתומסייםענוותו'עלכךשמכריז
שהעתקתי'"החומרבמליםספרו

יקריהםפיו'עלשרשמתיוהמחשבות
(עמ'כה,"עדמשידעתייותרמציאות

279 (. 
שלגרפיהביוכעיןהואהספר

אתבומתארתהכותבתביוגרפיה.

כאדםדמותהאלהתוודעותהתהליך
משתקפתשזוכפיגולדברג,לאהשל

שלמסמכיםמאינספורהכותבת,בעיני
שליבליךספקאיןהמשוררת.ועל

נבירהבאותהעצומהעבודההשקיעה

כדיהשונים,בארכיוניםאין-סופית

עלוהתרשמותמידעפיסתכללאסוף
הזאתהעבודהתוצאתהמשוררת.

ברמתובראשונהבראשלמדי'מאכזבת
גולדברג.לאהשלדמותההארת
זומבחינההעיקרישהכשל Iואפשר

הכותבת.שלאישיותוהתרשמויות
הקירבהאתמכניםהיומקצוע"אנשי

בעינינו.גנאימלת'סימביוטית',הזאת
לדרגתלהגיעשיכוליוצראיןאך

בושיתמוךבליהעליונההביטוי
אתוימלאמלאה,בצורהמישהו

 ,) 76<עמ'בחייו,"המעשייםהתפקידים
ל"פסינו-ביותרומהותיאחרעניין

(אושאומרתהזאת,ביוגרפיה"

שלדמותהאתלהאירמתיימרת)
האהבה,כצפוי'הוא,כאשהגולדברג

העדרה.-יותרמדויקאפשר'או

שלברווקותהלעסוקמרבהליבליך
הרבות.הנכזבותובאהבותיההמשוררת

פסיכולוגייםהסבריםבליוויזאתגם
קביעותובתוספתמשלהוהשערות
כמולחלוטין'תמוהותנחרצות,
האפשריותהסיבותשביןקביעתה,

"חיתהגולדברגלאהשללרווקותה
הקונפליקטחשובה:סיבהעוד

שקייםליצירהזוגיותביןהאימננטי
(האמנם ) 79 'עמ< ".האשהבחיי

אשה?).כלבחייהאמנםאימננטי?
לאהשלביצירתהעוסקמהספרהרבה

הילדיםבספריבשיריה,גולדברג.
ושםפהובציור.במחקרבפרוזה,שלה,

ופרטיםעובדותזהבהקשרמובאים

משהולתרוםיכוליםשאכןביוגרפיים,
המשוררת.שלויצירתהדמותהלהבנת
שכתבהוהשיריםמחלתהתיאורלמשל
תקופה.באותה

ובעיקר'עצמועלחוזרהכולהסךאבל
ממשלאפרטיםושובושובשובמדגיש

שתתהמתיהכותבת:עלמעניינים
מתי ,) 37(עמ'אביהנולדמתיקפה,
היאמתי ,) 46<עמ'ץלארהוריהעלו

סרסלראותלבדה,לראשונההלכה,
 ...כאשרחשבההיאמה ,) 107<עמי
והלאה.והלאה ...כשהתרגשהואיך

לאליבליךמביאההרבה,בענוותה
הספר(הריגולבדגשלשיריםמעט
הטובהחלקוזהוהאחרונה).עלגםהוא

שלההפרשנותאםגםבספר;ביותר
מאודעמוקההבנהמגלהאינהלשירים,
בשירה.

 ,עמודיו-300כעלהספדבסיכום,
ארגוןבחוסרלוקהמעניינים,שחלקם

"הקיבוץבהוצאת(האםהחומרשל
עריכה?)עלשמעולאהמאוחד"

בנוסף,הכותבת.שליתרובמרכזיות
המשוררתעלפרטיםגודשבויש

פסיכולוגיסטיבאופןהמובאים
במשוררתוכשמדוברמדי.וספרותני

מהיפיםהםהלירייםמשיריהשרבים
זההעברית,בספרותפעםאישנכתבו

 •מקומם

ומיהשואל"מי
שאול" 1ר

הוצאת ;פולוארםשאול:בןמשח
עמ' 80 ; 1995המאוחד.חיקץו?

החלקיםאחדאיננה",יאילברטיןב
המונומנטליהרומןשלהנפלאים
וסטפראומרהאבוד"הזמן"בעקבות

עדייןידעלאברגע,רגעמדי"וכך'
לאין-ספודהדניםאני''האחד

מהם,מורכבתשישותנווהכנועים,

היהוצריך Iעזבתנישאלברטין
זהודבר-היהצריךדבר;להודיעו

היואילומשהיהשבעתייםאכזרהיה
אתלהםסיגלוואילמלאליזריםהם

האסוןאתלבשר-לסבלרגישותי
לכליצורים,אותםלכלאירעזהשאך

 " ...עדייןזאתידעושלאהללוה'אני'
ורביםזהמורכבמשפט ,) 21<עמ'

אותיליוואיננה"מא"לברטיןאחרים
ב"אדםהחוזרותקריאותימשךכל

מכל,יותרפולו",א"דםכיפולו".
ואמיץרב-פניםמתמשךדיאלוגהוא
תוךהשונים.פניועםאדםלש

לבודדהדוברמנסההזה,הדיאלוג
"אני"מינישונים,חלקיםולהאיר
האחד'האניאתהמרכיביםרבים,

הכל"שישכחעצמו.הדובראתכלומר
פולואדם /סימניםישארושלאממני
אפרידואני /המסוכניםלחייוילך

אפרד"וממנו /אניהואכיואמשול
 ,) 28<עמ'
 1מטבעוהואהאנינבכיאלכזהמסע

פעםולאחושפני Iאישימאוד ,ובהכרח
יפסטבמגברטון' •סוריאליסטיכמעט

מגדיר , 1924משנתשלוהסוריאליסטי
נפשי";כ"אוטומטיזםהסוריאליזםאת

שעותימים"שבועותכמושירואכן'

אלובאיםנוסעיםאוטובוסים /רגעים
בגוףהגדלה /הבלתי-צפויההגורן /
צייאנישניםאשבוליםמוציאה /

שנוסעיםכמו /תבואהלקט /פשתן:
וכאלהכאלהפרטיםבהשישאהבהלא
 ,) 30 • 31<עמ'ומשקוף"ומפתןעומק /

במדויקכמעטעוניםנדמה,ואחרים,

הברטונית.להגדרה
המשורריםשלהברוכההשפעתם
 'דמנוונרילואפגמתדוהצרפתים

ניכרתלתרגם,שאולבןהרבהאותם
מכל'יותראבל .עצמושלובשירים

וההתרעצמו'הדוברהזהבספרבולט
להחשף,כךלעצמונותןשהואהאמיץ

tאדםשלהשקוףהמסווהתחתגם )נ"
פולו",
שאולבןשלבשיריומתגלהפולואדם
פושט-יד'כשלפניוש"ארשתכמי

מקום"בכל /פיסת-שמשהמחפש
שמשפיסתאותהואתהפותח).(השיר

גוריון",בןב"שדרותמחפשהוא

ובאינסוףבפאריסדניאל",ב"ספר
הכיהמציאותביןהנעיםמסעות

-והתתהדמיוןמחוזותלביןיומיומית
נדודינו"שלהמופשט"הדגםמודע
שלדרכושבן-שאול,וכשם .) 25<עמ'
ועצמפניעםדיאלוגמקייםפולו'אדם

שלמסעותיומקיימיםכךהשונים,
המציאותעםמתמשךדיאלוגפולואדם
להשמעברמהכלועםגיסא,מחד

האהבה,המחשבה,הזיכרון'(הדמיון'

הדיאלוגיםהןגיסא.מאידךהשירה>
המסעותתיאורוהןהדוברשל

אין-ספורמעליםבהכרח(והמשאות>
ואיפהפולו?אדםאתה"מישאלות:
אנימי /אתה"מימגעת." /ידיעתך

עמ'(מתוךהלכת""למהובדעתך"
 '(עמזולתי?"נפשמדברת"ומה :> 11
 ;) 38<עמיאושר?"אתה"והיכן ;) 14

האם /פנויהנפשעםעושים"ומה

פנה" /ועודפנה /עודבהמפנים

גבולותעלהאלההשאלות ,) 61<עמ'
פשרעלהתודעה,מגבלותעלהאני,

הןהדברים,משמעותעלהמראות,

 lל lפאדםל lא W • 11משה

הפסיכולוגיה,שהפילוסופיה,שאלות
בהןעוסקותוהשירההסוציולוגיה

איןלבן-שאולוגםדורות.עלדורות
אתואולי( .ברורותתשובותעליהן

אישכל ,לקוראמשאירהואהתשובות
לאב ,)שלו"אני"המיניפילע

בעצםהיאהאלההשאלותשלחשיבותן
התודעהאלהעלאתןבעצם .הצגתן
המתמיד.קיומןעםההתמודדותובעצם

מעמדנפשית,"הגירהלמעשהזוהי
נפגשים"שאינםהכאבקרי / 1ההגיון

אולשמה,הגירהזוואין ,) 7<עמ'
הדוברמנסהדרכהשכןעקרה,הגירה

ה"אני"במיניולמשוללהפרידרקלא
ביניהםליצורגםאלאשלו'השונים

מסירהואאותאחרי"אותאינטגרציה

בהשאיןהישותלבוא /מהתפרעותו
 ,) 23עמ'<רבב"
דמותאיננושאולןבשלפולודאם

 ~הזההשיריםספרוכמוהפשוטה

םיההקשראחרילקעובקללאשלעתים
והן(הדמויות>הדמותהןזאת,עם •בו

פתיחותבושישלמימזמניםהספר
בדרכה,ייחודית"אחרת",לשידה
רגשיתאינטלקטואלית,חוויה

אתמצדיקהשבהחלטואסתטית,
 •הנדרש.המאמץ

לאופררות
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חוסרועלמגעעל
 :~;:~ א~~ :~;:~ ~~~ ~;;~~נגיעה

נוצהרימבר;בחלולאריאלה
ספרי ;האורקדחנוצהאחר

 77עיתון
רוצהאנימשירה?מבקשאנימה

אניאותה,לאהובדרךליתציעשהיא
תלחש ,איתיתפלרטטשהיארוצה

ליתאיר ,שעריאתתחליק ,באוזני
צנועות.בקשותחשוכות.שעותכמה

פרטית,הרגשהשזוויתכן ,לינרהא
נוטשתהצעירההעבריתהשירהכי

 ,עצמישיחלטובתהאמירהאת
האסוציאטיבית,הפנימית,שהשפה

יותרלתקשר.הצורךמןיותרחשובה
שמחויביםשיריםכאןנוצריםויותר

ושלצורהשללאסתטיקה ,ליופיקר
 ,בתוכןתבוטאשהשקעהמבליצליל

בשירים.הדוברהקולשלבעוצמתו
שכלהטענהאבלמהפכות.מחפשאיני

לחדש,מהלהשאין ,נעשוהמהפכות
לשירהתירוץעודלשמשיכולהאינה

בעלישידייםעולמותמדולדלת.
להיכנסהקורא .יכולבהם ,ייחוד

אתנוצרים,אינם ,כרצונוולצאת
שחלונותממכרבתימחליפיםמקומם
שאישמטושטשיםכהשלהםהראווה

אתולבדוקלהכנסמעונייןאינו

השיריםסביבהרמטיותשלתחושה
מהם.קוראיםומרחיק

היאהשיריםבמרכזהעומדתהחוויה

באההיאכאשרגםלמגע.ההשתוקקות
מעטלאט, n nyהשכנו nבכמוכמשל

נאמרתהיאכאשראו nיםבךגאע

להרגיש/משתוקקת nברורותבמלים
1בבוקך n • nהזיעהנצנוציאת n 

n בךלגעתn n ,החורףכי ..••מוזר
רחוקהואהאהבהמושאתמיך • nבושש

במרביתאהובזהאםביזונבצר.

שליאבאאתה n •אבאאוהשירים
לדברשהספקתילפניעודשמת

מרכולתם.
וימגרבחלולאריאלהשלשיריה
בהסתייגות ,זולקטגוריהשייכים
עודנוכיאף ,השיריעולמהאחת.

מרביתמעניין. ,היווצרותובתחילת
בתחילתעליהןשעמדתיהבעיות,
נכרכותעדייןושםפההרשימה,

יפיםהמכריעברובםהשיריםבשירים.

שניתןהיפותהשורותמספר ,מאוד

לאט, nכדוגמתשורותגדול,ללקט
בנקבותהאורקדח/נוצהאחרנוצה

עציםעלוות n ,,המתכלה,עורה
"עכשיוהנוף"בחוורון;מתבוססות

יכולאינךכבראוזל/שהכוחנדמה
לאשלישהגוףימים"זהלפתות"

בענפי"הסתכסכתנגיעותיך"אלבא/
ועוד.שלך"הנוףמתוךהניבטיםהץע

לאעצמםבשיריםזאת,למרות
טובשיראמיתית.פריצהמתבצעת

להטוטמחשבתי.דילוגשיכילצריך
 ,אחריולהתחקותשינסושככלמופלא
חמקמקיעשהכךבמלים,אותולבטא
לגבולמעבריותרישארכך ,יותר

קדחנוצהאחרוצה rבלועג.ההשגה,
ברובמחליףהדילוגאתהאור"
תחבירי,סתוםמבוימעיןהשירים

ופרץבראשה/שחקושמששל"חוטים
אדווה;שלבניצוץלחדורנסההים
 ) 25עמ'הכדור(והיההכדור."והיה
שמתחיללקוראהשירביןהמתח

נקטעשמש"שלב"חוטיםלהיבנות
"והיההמליםשמציבותהסתוםבמבוי

יוצרזהתהליךשלהישנותו •הכדור"

ומעטאותו/יודעת/ואני ...איתך;

עלשמכפרמההואהמגעבך",נוגעת
ביןכחיץלעמודיכולאוהבדידות
למשוררת.הדבריםשלסופיותם
זהמכונסיםלהיותהנורא/"הצורך
(הואאותנו,"שיצילהוא /בזאת/
בשיריםהסופיותאותנו).שיציל
שלסדרותשתיידיעלמיוצגת

השריפה,המאיים,הסוףמוטיבים,

וזעירותהשבר ,הניפוץהפרימה,

חול,פתיתים,גרגר,האובייקטים,
עלהדגששימתמרקמם.אומלח,

עשוייםבוהאופןאתחושפתהמרקם

המשוררת,משתמשתבהםהאובייקטים

קטנותמפיסות ,האנושיהגוףלרבות
אחתמקשהמשמשיםשהם<שלפלא
עלול"אוירמתמוטטים),ואינם

דמעהמרקם;ולנפץלהתפרץ/
גרגרמתפזרת/האיןורת oנ nשלמה,"

"וכף ,, •העיןערסלתוךאלגרגר
 nפרומותבשפתייםמתחלחלת/יןך/

קליפתעלנתזיםמפעיםלב/דופק ... "
בתחתיתה",סדוקהעור;

כמוטוביםשיריםמכילהספר
אתהמשוררתמתארתבו ny"אירו

עלבשירותים,אשהשלמותה
אתהחותם"בקצרה"אוהאסלה,
כמהמוכיחיםאלושירים •הספר
מדברתהיאכאשרהמשוררתרגישה

פתלתוללתחבירנזקקתואינהמכאב
 •סוריאליטימבעליצורבכדי

• 

שלביתהאלף
הכאב

שעה ,אוקטוברמניאה:כורמן

פלו;עודרמאנגלית: ;שמונה
שוקןהוצאת

תמיד.אחורה,במבטחייםאנחנו

והפקתלמידהשלתהליךהםחיינו
משתמשיםאנוכאשרגםלקחים.
אנוניחוש,אוספקולציהבמלים,

סמך"עלבעצםלאמומתכוונים
 • ,, ...בעברנסיובנו

נקודתיוצריםמשמחמאורעאואסון

ממהריםאנואליהםשקע, ,כובד
קרוביםשהםככלבזכרוננו.לחזור
בעלתהיאהחזרהכך Iבזמןיותר
עדהחלטותינו:לגבייותרחזק trפא

פרויד.כאן,

בקושיוצרתזוועהמתרחשתלעתים,
מחרידכהעיקוםהנפגעיםשלחייהם
פרדוקס.שלבשוליואותםשמציב
היחידההחוויההיאהזוועהחוויית

העיסוקממנה,ניזוניםהםוכך

לחייהם,הטעםהואבההמתמיד
השכחההיאהיומיומיתהזכירה

נינק,הורסטהיחידה.האפשרית

המלחמה,שלאחרבגרמניהמשורר
בית""אלףבשירזאתלתארמשכיל

מקוםאיןהכאב/שם"במקום •

מחוגיעודאיןהכל;הואלזולתו;
 / ; ...מפלט;פינותלא / ..שעונים/,

הכאב"אחד/אלף·ביתרקישעוד
גורמןפלס),ידידיה<מגרמנית:

המשמעותייםמדובריוהואמניאה

קשהלאהכאב.פרדוקסשליותר
מכלמניאה.שלגדולתואתלאבחן
קופצתבאקראישתבחרפיסקה

האופיהכתיבה,שלהמרוכזתהאיכות
לצדשלה,והדו"חיהיבשושי
למשלהנהמקיימת.שהיאהפיוטיות

n נn למשחקישובהתמכרבדעתווש
ברעשצולל ,שלוהתמהונייםהמים
הקרקעית,אחרתרלעומק,גדול
סחוטעליו.ולכסותבולחבוטמניח

נקודתשלבחירהדמיה.מעשה
רגשיתהתייחסותתכתיבהתייחסות

יבשותיעודהמתואריםלאובייקטים
בפןבגידההואומקומותחפציםשל

שלהסיפוריםהזוועה.שלהאנושי
עולםשלתיאור ,כןאםהם,מניאה
לגביכוללתהסכמהאיןבהםפנימי.
תלוייםוהםדבריםשלטיבם

בסיפורבהם.המסתכלשלברגשותיו
הסיפוריםאסופתאתהפותח

בהתאםהאפודהמשתנה"האפודה"

המספרהילדשלרגשותיולהשתנות
כחיהמתוארתהיאבתחילהכלפיה,
 ,אחרבשק,האםשהביאהניצודה
בשללזוהרתקוסם,שלאפודתו
ויבשותאייםהםצבעיה Iאחרצבעים,

היאולבסוף,אליהםלהימלטשאפשר
הסיפוריםומוכנעת.מובסתחיהשוב

מעטמנותקת.במציאותמתרחשים

בשם,קרויותפועלותנפשותמאוד

IJ 
1 ~ 

םג•אהנזרםז

אוקטובר
ועםונהועעה

כלשגיונות.ידיעלהמונעתמציאות
היאהתאוותכל Iמוקצןרגש

מחלההיאחולשהכלאובססיה,
סופנית.

מצוימזמןכברהסגרמחנותהביטוי

זה ,עולמיהכללהאסוציאציותבמאגר
מתייחסמניאהגםקונוטציות:המכונה

עלבבירורמדברואינוכנתוןאליהם

היבשהאלאחרוחותרלחוף,בסמוך
מפנה>.<נקודתתשושה"קזנהכמו

התפיסהביןפערקיים

שלתפיסתם Iקרי ,האובייקטיבית
למדודשניתןתכונות-החושים

הסכמהלגביהםשישבמכשירים,
באורךאלקטרומגנטי<גלכוללת
אתאנושיתעיןבכליוצרמסוים
לביןנניח>האדום,הצבעאפקט

נמדדיםבה-הרגשיתהתפיסה

ומאוויים,זכרונותלפיהדברים
שלמראהושמעורריםאסוציאציות

 1ככללאמנותטעם.אוריח ,חפץ

כמנוףזהבפערשימושעושה

מבקשתשהיאהמסריםלהעצמת
התפיסהמןמתעלםמניאהלהעביר.

הצורךתיעוד.עלהאובייקטיבית
הואשבמהותומשוםמיותר,בתיעוד

בהםוהמקוםהזמןאוההיסטוריהבסיס

קטנהמניפולציההסיפורים,מתרחשים
שבכתיבתוהסהרוריתוהאוירהזו

ביחדיוצרותמניאהשלהמיוחדת
זאת,ועםמצוינתסיפוריםמחרוזת

אנושיותה.באימזעזעת

עשירה,קולחת,בסיפוריםהעברית
שפתשזולחשובוניתןכמעטחכמה,
מכירשאינימאחרהספר.שלהמקור

לומררקיכולאני ,במקורהספראת
שפהבעלמדויק,הספרבעבריתכי

שלבחירהמוצק.וסגנוןעצמאית
הבחירההיאפלוכעודדרגישמתרגם

כלהגובלתבפרוזהכשמדוברהנכונה,
 •מופלאה.בשירהכך

אזףשמעזן
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J עלרינסנט,'על
טירוף"עלגריה,

ד" .. ""-א ,....-:~א

'ן lך~ר· ~ iגות.ציפער

גוףציפתעראייזן:אסתר

 ; 1996דד;עיתוןספריןגרעין;
עמ' 104

טוריהאשהדמותמופיעההספדבשער

עלסובבהחרס ,חודי""מעשהבחוט,
סביבנעחדה,בצדודית-ים ~~הקו

הפקוחהועינהוהנחושהפתוחפיה

אתמסובבהחרסהכול.אתוהדואה
מלפף ,חזהעלנשזר ,צווארהחוליות

דמויותפיטמהלווקושרשדהאת
דמותשלא·במודע,אובמודעכפתור;

אלוהגיעההספדפניםמתוךיצאהזו
המשודדת.שלככדטיס·ביקודהשער'

שלחותםהשאירההספדבתוךםג
נכון'יותראובלבד'ידייםרישומי
וקוויאצבעותהשוזרהחוט,רישומי

·היד","חכמתשלוהאהבההחיים
הידייםעללהצביעלעצמיהרשיתי
כמחווהשבספר'פרקכלשבראש

וציידת,פסלתגםשהיאלמשודדת
הספדדפיביןלהסתופף"באו"ואכן

ויוסלמורהגדיכמוידועי·שםאמנים
שגאל Iב;סיצילישלונוסבדגנו'
ואן~וינסנספיקאסו)של(לאוגדניקה

לפניבאוזנו/"אומדתשהמשודדתגון
~צד.ב fןגדול/כמהכדו!יה/
 .) 47(עמיהיצירה"
שידשללא·מושלםביתהיאזומובאה
טירוף",עלגויה,עלוינסנט,"על

דניםלשיריםכסמללדעתי' Iהעומד
ארבעהעלמשתדעהוא .שבספראחדים

"אבדי·שיד",עשרשניםעמודים,

עשרהשל;שבןהואשבהםשהגדול
בלבד.אחתשודהבןוהקטן,שורות

לרוחבוהןישפרועות;השורות
טרופהמלהוהןישכולו'העמוד
 1תוכוהעמו.דשלהשמאליבקצהאחת,

שקטלא Iהשירשלנפשוכלומד
"תוכוואכןמהופעתו'יותרומיושב

הצהובשעדוזיפיואן·גוך'כבדו".

 /ף~ד~עיני"מופקדבלחייו,
"תכלתדואהואמאפחד"מאוכלסות

ס~ק"הלא ,ה~~וממוקד"ביאוש
~.:r.דו , go ואין ,"ן~ןאהבה~ ע~~ ,ד

אובנפרד'באיםאלהאם.עים'יוד
כאחד.ונסמךסומךהםששלושתם

לו.-"ווינסנססופו:לקראתבשיר
-שדבפרע ; nשבד~לפניפלטה;אני
-- TT-היה/אחדכאברק>.:-

טרופיםואימהזמן·[-"תמ'איכלדאיתי
ר~י"בת;ך /כוןם/ /בזה]/זה

הזה,הספדשלהמקורייםהשיריםכנגד
שלהמצויןבתרגומהכאן,מובאת
"מלךגתה,שלהבלדה Iאיידןאסתר

על ,) 33<עמי erkoenigהיעד",
איאוהמחודזיםהקצוביםבתיהשמונה

חזקהאחת,טבטוניתאגדהביב:

של"מצבים"שישהמולידהומצמררת,
וקצרות,ארוכותבשורותהמשודדת,

והספק:הוודאישלופרועותסבוכות
לא"אוליהאב,בחיקשמתהבן

הילדאל"מושיטה;האם,ואנינולד",
דאגה,דוב"מטורפת ,"-תאווהידי

אלמדהירה--ידי'מדסקת
לגבורנואשניסיוןזההאבדון".
מלך·היעדעל Iשידבסערת

שלהאחרונההשורהועלהכול·יכול,
הילדנחשבחיקהגתה,שלהבלדה
בסוףהרומנטיים""הלחשיםהמת.

עדייןמחפשיםהמשודדתשל"המצב"
 1אךפיסוקם.סימןאת-ולשווא

המלךמאחיזתהשתחררההמשודדת
ראש"קופצתלדףמעבדוכבד Iוהגודל
-פהבפליטתונתפשת--פרוע/

קייםלהעזב",פחד/מדוב/--
"יש/הבא:בשירמנחםגםו"יש"

אשהמקלחת/אחדי /פיתוי/שכולה
 /בחוץ;גשםאוהבת//בבית//
 ) 39 • 38(עמינחנק"שיד;בבית/

אשהאותוששדה Iספדזה Iאכן

 1רעל"של"מחסומיםלפתחהיודעת

"לשקדנמשכת 1פיתוי""שכולהאשה
שהיאאשההכיעור",לאמתהיופי/

כיהיודעתלילה"של"לוליינית
בנקבה",מספריהםהזוגיים,"האברים

ונושמת"נעניתאותושכתבהספדזה

עצםבמחלבואבשיניך"נסה ,"
"הזקנותאפילו ,) 12(עמיאהבתי"

<עמיקדם·לילי"לסקסאדום/לבשו
16 (, 

עכשוויותמליםבוללתהספדשפת
ג'זו"קצב"סי·שידס"כמוומעודכנות,

 ,) 71<עמיסספס"--סינקופהש
כמווניסוייםמליםמחדשתגםהיא

מתועל"אודכמוניסוי"תימלוצת",
טכניתשפההופךוק", nבשלס·ד--

מתבטאהלשוניהעושרלשפה·שידית.
מןמשוחררתשהמשודדתבכךגם

צווארה"נותנתובכל·זאתהתנ"ך
ודואהשלא·מדעת,אוליבעול",
היארבה.בכוונהעיניך"בין"טוטפות

יש-זאתובכלהיסטורינטלנטולת
 ,) 82(עמי " ...מהכותל"שרידבה

ושכחן"ילדותי-שבה"האלוהים
ו"אודהקרובהעבדבהזורםאך ,) 89 (

 ) 91(עמיעליון"מאודהמוחזרהחול
חתימה".ו"גמד"סליחות"אתומביא

בעיקרשכיחיםאלהקדושהניסויי
החול","נדותגדפיהנירבפקר

זוגבמקוםידיים,שלושכשבראשו
כלשבראשסורגותהסרוגותהידיים
שציידזיג·זג"איזההספד.מפרקיפרק

-על-אצבעוהמלחמות.אמן/לנו
-שוברחושך/-לורדיעירי

(עמיחוזר"-ברלין/-אוזבקיססאן
 1ומאוחדמוקדםשבלאפרק ;) 78

המשפטיםמדלגות,המחשבות
הבית,פרועות.השורותמעורערים,

שאינם,מיהחברות,האב,האם,

הדי /לארץ;"ובא 1ששדדהאהוב

ג'יפים'נסעו--ספדו--הבטיח

לאדבריו /בתש"ח/ /במדבר'/
השואהשלפרקב'גווילי·אש'":הובאו
קרבן/מדיח"נשטפתשלאחריה,ומה
-מאדימה/קשקשתהמשתבריםלא
זהו //-המיםלאהשמש,לא-זו

 ,) 102(עמיהדם"זה-הדם
"פיזרתי/הפרק:סוףולקראת
בלתיבגשםשלילרקדןכלניות/

ועלעלי/גע/ומשוצפוי/
 ,) 99(עמיאושביינציים"

גדולתםלמרות Iלדידיזאת,ובכל
הארוכים,השיריםשלואכזריותם
הקצרים:השיריםיותרעודמרשימים

 : 63בעמיהשורותשבעבןהשירכמו
במעבד;-בונתקלתי--- ,,

למה Iילדשאלתי:כובע/שמרס
ענה:הג'ינס?/מכנסיעליך/קרועים

השיראועולם",אניילד.אינני
המסיים:

בשן"החוד

למגעעמקו
אליוללכתבלשוןמושך
ילדותיידבררןכמו

הספד.אתמקיפהאינהזאתרשימתי

ופינותחדריםהרבה Iבובתיםהרבה

בו.לקרואטובאכןהארתי.שלא
ספדחיים.ספדמחדש.אותולפתוח

 •דב·עניין,

שתלשמואל

חרשעתכתב

זיעה(עורך):בכזמיןעוזי
בהוצאת ; 1מס' ;ר,שכיעית

לדמוקרטיה;הישראליהמכון
עמ' 36 ; 1996ינואר-פברואר

שלעדיםאנוהאחרונות,בשנים
הגדולחלקםרבים,כתבי-עתסגידת

מפלגתית·לשייכותבעלי-גוון
כתבי-עתהופעתומולםפוליטית
שונים.מקצועייםבנושאיםייחודיים

כתב-עתהואהשביעית""העין

הישראלית,התקשורתלניתוח
עיניים.בשבעאותה,לבחוןומתעתד

לתתשעשויהמרנינה,תופעהזוככזה,
התקשורתיההרףאתלשפוטכליםלנו
כתבי-עת,עיתונים,נתונים:אנובו

ארצייםוערוצי-טלוויזיהשידודי-דדיו
ומקומיים.

נמצאהכותבים,ברשימתעיוןמתוך

הבכיריםעםנמניםשהמשתתפים

כךישראל'בעיתונאיוהבולסים
 1לנויסייעושהםלצפותשניתן

וסלקטיבית,ביקורתיתרצפיהבקריאה
 •השומרים"על"שמירהבבחינת

"דו-ירחוני"להיותמתעתדכתב-העת
לביןהעיתונאיםביןמפגשולנהל
למושאם.חוקרי-התקשורתוביןעצמם

ומאמריהם,הכותביםלמרביתהמשותף
לסוגיה,התקשורתעלהביקורתהיא
עלמזה,ויותרהאיכותית,רמתהלע

עושה,שהיאהשונותהמניפולציות
הכתוביםמסריהאתאלינובהעבירה

הפיכתעובדות,השמטתוהחזותיים:

הדגשתלעובדות,והשערותסברות
חד-צדדיתהצגה Iהעיקרלעומתהטפל

כלכלייםאישיים,לאינטרסיםבהתאם
ופוליטיים.

בקיסוסביילפותיםרוזנבלוםדורון
התקשורתאתמאשיםהאיוולת"
ובקריצהאינטלקטואליתברדידות

מכיווןהמאגית,התיאוקרטיהלעבר
עבי-הכרסהעיתוניםאתלמלאשצריך
בערוציםהממושכותהשידורושעות

רבים.

תחקיריםמספרמובאים Iכןכמו

שלברומושהיואירועיםעלמרתקים
של"הפלפוןהאחרונה,בעתעולם
מציגטיקוצינסקי>,(יונתןברק"אהוד

וכיצדביצאליםאירועיאתבפירוט
באמצעי-התקשורתעליהםדיווחו
בעיניים"עלינו"עבדוכיצדומוכיח
לרמטכיילעוינתדעת-קהלויצרו

לשעבר.
הסיקוראתמנתחשלומנו","אנשי

בעיקרזרעימשפטבפרשתהעיתונאי

אביאחרונות",וב"ידיעותבמייעריב"

שונהותוכןכותרותמוצאפרזן'

באותומדוברלאכאילולחלוטין'
 •ומשפסומעשיואדם,
בייקולהסיקוראתתוקפתענברנורית

ש"בכפייה"'האימוץבפרשתישראליי'
החד-צדדיהסיקוראתבהגדירה

מצויאינוהנםחייםשלכ"האלוהים
הקטנים",בפרסים

איכותאתמבקרצוקרמןארנון

בטלוויזיה,והשידוריםהתוכניות
משדרים"אנחנוהאמירה:אתותוקף

לאלכסהמיוחסתמשדרות",למסעוהד
חברתבראשעמדכאשרגלעדי'
"קשת",

כנראה, Iיוכלולאלבדםהשוקכוחות
הםהטובהוהדוגמהלאיכות:להביא
שאנוישראליים,וסרטי-איכותדרמות

אותם.חסריםכה

משלומאמריםרשימותבחוברת,עוד
מן,דפיאברמוביץ,אמנוןברגע,נחום

פדידמן'תומס Iהעודךכבזימןעוזי

חופש"גבולותעלקרמניצרמרדכי
אזרחי.וירוןלהמןאיתןהניסוי",

נושאים,הראשונהמהחוברתנעדרו

ובעיקרהמפלגותביןפוליטיכאיזון
בסיקורלאופוזיציהקואליציהבין

ביותרהבוערהנושאוזהו ,החדשותי

ביןהיחסהבחירות:מערכתערב

המאמרים,לתוכןהעיתוניםכותרות
השימושלחלוטין'חסרהואשלעיתים
 1נמוכה""שפהלעומתגבוהה"נ"שפה

שפתלעיתים,רבים,שלטענת
הרחב;לציבורמובנתאינההתקשורת

המדוריםביןהאיזוןמידתוכן

ספורט, ,בידורכלכלה,השונים:
החדשותומדוריורכילותפרפראות
ה"רציניים",והמאמרים

ואחריםאלונושאיםכילקוותיש
"העיןהבאות.בחוברותיופיעו

מעניין,כתב-עתהואהשביעית"

איכותשנושאנפש,לכלושווהמגוון
 •ללבו.קרובהתקשורת

יהברן
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 sןן:ווי
1 ~ ~ 

כרשימת החיים

כשל
הוצאת ;כשלרשימתעלי:א.

 1995פועלים;ספרית
שלהקודמיםמספריוככמהזה,ספר

במבנים,עשירמהם,יותרואףעליא.
הרבהוסגנונות,שילוביםצורות,
בנויהוארגיל.שיריםמספריותר

פניעלגראפייםרוחבבמבני
מבנהיחדכולםשיוצריםהעמודים,

עשויהספרועשיר.מורכבאורך

סובביםרובםששירישערים,שערים

ילדות.אגדותכמהדימוייסביב
כ"כתביכביכולמשמשותהאגדות
והשיריםהמקודש,המקור-קודש"

זהדברהדרש.ההרחבה,הפירוש,-

הילדות,אגדותז'אנרעלמשהואומר
אנושייםמצביםבתוכוהמכיל

השארביןשמאפשריםארכיטיפיים,

וזאתכאלה;מגווניםשידייםהגרים
לטקסטיםההבדלים>כל<עםבהקבלה
שונים.מיתולוגייםומקורותתנ"כיים
דווקאהבחירהאומרתגיסא,מאידך

משהוילדותאגדותשלאלהבחומרים
שלפנינו:בשיריםהנבראהעולםעל

לילדות,הרבההמתייחסיםשירים
"הילדמתוךהרבהומדברים

איזהבשלהשאר,ביןשבנפשנו",
הבגרות,עםלהשליםאימננטיקושי

בוגראדםחיישנחשבמהלחיותאו
שלשבנפשומפנידווקאואוליאבמת.

ילדכלשהיבפינהשוכןמבוגרכל
אלהשיריםמעוררים-בגרשלאכהז

תנאי(וזהוגםמהגדול.רגשיזעזוע
גדולהבעוצמהכתוביםשהםהכרחי>

בעיבודלגמריבוגרתובשליטה
אלה.מיוחדיםחומריםשלהקטסטואלי

הגדול",הקוסם"אלהפותחהשער
הנושא.שלכפולהאקספוזיציהמציג
מתארלך"מוח"אםהראשוןהשיר

יוצאשבראשיתוהתבגרות,תהליך
בדרךהנפחד,הרך,החלש,האדם

אלוהמכאובהתלאותרבתהארוכה
לולהעניקהאמורהגדול","הקוסם

"נבוןבוגרכאדםלחיותהיכולתאת
הואהדרךשלבסופהוטוב",אמיץ
הואבכוחותיובוגרלאדםשהפךמגלה

זקוקאינוושובעצמו'ובזכות

מכלהואזהשירשהופנם.ל"קוסם"
משאלההבעתבבחינתיותרמקום,
אשרההמשך'בשירימתממשתשאינה

שירבסימןכולםכמעטעומדים
(דמותזדה""המכשפההשניהפתיחה

מציגזהשירהנמה"),"היפהפיהמתוך

המכשפהבדמותעצמוגיבוראותו

שלקמטיםקרועות;"עיניםההיא:
תתכמושחורה/ ...משוגעסבל

והקשהנוראות"איומותפניםהכרה;

שלאמישלדמותהנידוי.-מכל
על·ידילכאורהשנדחהלמסיבה.הוזמן

 ,,,·לעדבר'שללאמיתואך ,סביבתו
הילדשלדמותולמעשהזוהי •עצמו
לכך>.נשוב<ועודהדחוי

התשוקה-האלההקטביםשניבין
החיהאדם,כאחדולהיותלהתבגר

משמעותובעלי"ממשיים"חיים
ולעומתה,-והעכשיוהכאןבעולם
להגיעהגמורהאי·היכולתהרגשת

הזההספרשירימתנודדים-לכך
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נוספים),בענייניםגם<שעוסקים

הבדילחיילשל"אהבתוהשני,השער
אחדאתמציגהנייר",לרקדנית

לבעיותביותרהשכיחים"הפתרונות"
גבראהבתהפתרון:נטולותהקיומיות

הפנימיהגיונופיעלואולםואשה.
מוצגזהפתרוןכולו'הספרלש

כוזב ,לחלוטיןמדומהכפתרון
כפי-ה nה· nה· n 1 ..."אהבהזוהרסני:

אורקרן /בצבא.אצלנושאומרים
גדהללאלתהום/מעלגשרתועה,

לכל /לעבור?רוצהאתהזהעל /-
למרחקרואההאינך ,חיילהרוחות

השדוןצווח-ממך???אחד;צעד

יפהמדגימהזוקצרהמובאההשחור",

הילדותבאגדתהשימושאופןאתגם
המבוגרים,למרביתהמוכרטקסט-

גםמובאיםממנורלוונטייםושקטעים
-שונהבאותעצמוהספרדפיעל

כאן •המקודש""הטקסטשלבמעמד
מןהבדילחיילבדמותהגיבורמוצג

הוא<אףהשחורשהשדוןהאגדה,

החיים.בהלכותפרקמלמדנוממנה>
בחובהטומנתזומטאפוריתרמה

·אסוציאטיביותסמליותאפשרויות
-דווקאכחיילהדוברהצגתרבות:

למציאותישירותשמתקשרת
שמתקשרהשחורהשדוןהישראלית:

הכרה"תתכמול"שחוריפהכךכל
דרךעלוכאןקודם,בושנתקלנו
כהכרהשחורדווקאהוא ,ההיפוך

ובתווך ) ...שחוריוצא(הכולעצמה
חופשיבאופןשחורגהנפלא,הדימוי
לתהוםמעל"גשרהאגדה:מחומרי

הגיבורמתחילזהבשערגדה",ללא
"הזמיר ,השניבשער •חייומסעאת

כאדםחייובלבכברהואהאדום"
עםומרקשהחשבוןומתחשבן ,בוגר

אלה.חיים
הזמירהואזהשערשלהמרכזיהדימוי
 •סיןומלךהזמירעלהאגדהמתוך

הזמירביןהואהמטאפוריהנינוח

מיניכללביןנצודהבלתיהאמיתי
הנפשחשבוןתחליפיים.חרסינהזמירי
"שירעצמו:עםהאדםשלכפול:הוא
העולם.כמוהחיים/כמו ...ישןסיני

עלירדהגדולה/תוגהאבדן.
העיקר;אתהחמצנואיך /העולם.

נפשוחשבוןבבחירה";נכשלנואיך
סיןחייו.סביבתעםהאדםשל

מאוהיו"רשלהסוציאליסטית
אלגוריהמהבמידתכאןמשמשת

הקיבוצית,הסוציאליסטיתלחברה
"המהפכההמשורר:חיובהנולדשבה
עדןגןבנינו"איך " ...אכלהבניהאת

גיהנום",ויצא

בשערמתעצמתהחברתיתהביקורת

כולו>הספר(כמוהקרויהאחרון'
מוצרטעלמכאיבהאירוניתבפראפרזה

שלזו(דהיינוכשל""רשימת(הגאון>
פסים,כתונת"ארגתםהאנטי·גאון>:

עדמגדלאידיאולוגיים,קורי·עכביש
חדש","אדםתקוותהשמים,לב

הה /חדשה"/"חברהחדש","עולם
 ...טובותבכוונותמורעלתכתונת
אסירשלכתונת ...תקוות ...חלומות
עםהחברתיתהביקורתאבלעולם",

נושא·משנהרקהיאחריפותהכל
את(כהסבר)למעשהומשרתתבספר'
יכולתאיאיזהשהואהמרכזיהנושא
ברבותהבוץהופךכולם"אצללחיים:

באלכימיהואצלילזהבהימים/
הופךבושאגעזהבכל /-משוגעת

הואזהשירלצווארי'.'כבדה/לאבן
החושף"לווייתן",השערמתוך
שהחייםלכךהמקוראתרבהבמידה
"יותרכשל":כ"רשימתנחוויםכולם

לההיתהלאחודשיםמשישה
אתדחהגופהלסחוב. /סבלנות
בציפורנייםהנאחזהזר;הפולש
הקיאקרע/החלקים/האבןבקירות

 ,מוכןבלתילרוח/החוצהאותו
שלתיאורזהו " ...המוםגמור;בלתי
אלאמלידהרקלאראשונית,רחיה

כאן'המצוירמהרחם,עודאפילו
הרכה,החמה,להווייתוגמורבניגוד
 •אבן"כ"קירות-והמגוננתהמזינה
הראשוני'החסךהראשונית,הוחיה

·החייםמסגרות·ידיעלהמועצמים

בלתיכמאודהמצוירותהקיבוציות
אינם-פגיעכל·כךילדהולמות

ה.טובצמיחהבהמשך'אמפשרים

החיצוניתהוחיהבעולם.ונכונה
כמוצדקנתפסחסך·האהבההופנמה,

יים, nכמקור·והאהבהראוי>,לא<אני
ואףתסכולאכזבה,בהשאיןאהבה
כפיהיאהחיים,עלישיראיום

מכלכתוצאהאפשרית.בלתישראינו'
 ,מבוגראדםשלהוויהבמקום-זאת

מורדולמעשיו'לעצמואחראי ,חופשי
חי-הדיןאתמקבלוגםובונה,
"בטקסשהוכנסבתחושההגיבור

חיזקן'"ילדונשארעתיק"סירוס
לחיות,במקום"להציגשנועדמת",

לפנילבכותלהרגיש,במקוםלכתוב
באמת,לאמעולם ,עצמךשלקההל
-קליפותמסכות,לבד'לאלעולם
מגר.ד" ...קולף ..."פורםאני"במקום
 .עצמיאללהגיעכדי / ...קורע

לי",אניאין /אפס.והתוצאה:
נפרדת:זהותנוצרהלאכביכול
להגידיכולאינניעדייןהיום"אפילו
"אנחנו",במקום"אני"

בכללהגידבסירנותישהספר'בסיום
בסירנותאבלאף·על·פי·כן.איזהזאת
כדיתוךנסתריםרבה,במזהאלה,

עדבחלון;אוריש"אםאמירתם:
עדייןשאניסימןהקטנות/השעות

מסרתילאעדיין-בידיהעטנלחם/
עליהנופלאניעדייןחרבי:;את

אינוהאמנותמעשהגם .לילה"לילה
קשה,ספרלשעה.פתרוןמאשריותר

ועצוביפהפהמקורי'חזק,עשיר'
 •מאוד.

כפרייהודית

אביושלמה

הנויגיווהעורבים

f:P 'סי~~ך~ים~אנ:ויiJ .ך~י~ים'i? ~ IJ רקיק
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נשים

במלחמד,
עלחרשיםספריםשלושה
במלחמתנשיםשלגורלות
תיעור,השכיח;העולם
והיסטוריוגרפיהפיקציה

ויגואראיימה
N ויגואראיימהN הסיפוריםאחדהוא

שאירעוהדעת,עלמתקבליםהפחות
כךכדיעדהשביח,העולםבמלחמת
היהיכוללאאחדשאףמשונה,
 •אותולהמציא

n איימהn ן"יגןאךn החיבהשמותהן

בהםהשתמשואוהבותנשיםששתי

חיתה ,נפגשוכאשר •עצמןלביןבינן
n "אליזבסהאמיתי(בשמהאיימה

בתנאציתביתעקרתלילי>,ורסס,
בדירהבניהארבעתעםהגרה , 29

בצבאחיילשל ·ואשת, ,בברליןגדולה
שרגנהיים>(פליציה"יגואר·הגרמני.
עשרים,בתיתומהחיתהזאת,לעומת
שינייםרופאיהיוהוריהששני

ניירותבעזרתבמחתרת,חיהיהודים,

פליציהנזרקה ,-1938במזויפים.
היא-1940ביהדותה.בגללמביה"ס
אמהעםלפלשתינהלהגרסירבה
אשרותביקשהזאת,ובמקוםהחורגת

אשרותארצות,וכמהלכמהכניסה
תקופתבמשך .הגיעולאשלעולם
כתבהקפה,בבתיהסתובבההציפיה,

מזוןממנותהתקיימהשירים,

לבקבוקים.במפעלועבדהמינימליות
קיבלהריכוזלמחנהההעבדהצואת
למחתרת.לרדתהחליסהואז ,-1942ב

בעלתמשפחהאצלמחבואמצאההיא
חדלהלאאבלקומוניססיות,דעות
הברלינאים.הקפהבבתיהחברהמחיי
ניהלווהשתייםליליאתפגשהשם

כמעםבמשךסועדת,אהבהפרשיית

 ,ליליעםלגורעברהפליציהשנה.
ומעלסובה,כנאציתידועהשחיתה

שלקיץיוםאותועד ,חשדלכל
הגססאפוידיעלנעצרהשבו , 1944
בחיקמסיולאהובתהעםחזרהכשאד
הסבע,

אתמוסדת ,פישראדיקההמחברת,

הנשיםשתישלאהבתןסיפור
 ,עצמוהסיפורשונים:באמצעים
 ,לילישלושידיההמכתביםהיומנים,

אתוגידלההמלחמהלאחדשהתגיירה
לאבאופןהגיעהליליכיהודים.בניה
לדאותכדיסדזיינשסאדסלמחנהחוקי
היא ,מזוןלהולהביאפליציהאת

הגססאפובחקירתבנחישותעמדה

לידידותהלהתכחשוסירבהבברלין
מהותאתלפרס(מבלייהודיהעם

ביביהן>.הקשר

האחרוניםבימיםנעלמהעצמהפליציה
המחנותפונוכאשרהמלחמה,של

יחסיתחיתהבמחנה 1שהותדשבמזרח.

כותבתהיא , 1944בספטמברקלה.
קצתושעםכה,עדעליהשפרשגורלה

עםהברלינאיתלשגרהתחזורהיאלזמ

' \ 

נסושאנשיםמציינתאףהיאאהובתה.

שאיןקסמה,עלומתבדחתחסדלה
בפניו.עומדאיש

הואפליציהשלהייחודיקסמה ,ואכן
היא •הדופןיוצאלסיפורהמקור
האיסוףבתחנתבאדיבותסופלה
שלילדיהלמחנה;בדרך ,בברלין

שיםבחבריה,אותה,העריצולילי
ידידותה.עלביניהםהתחרווגברים,
היאלחיים"האהבההמחברת,לדברי

שאיןלאדםפליציהאתשעשתהזו
בפניו·.לעמוד

N ויגואראיימהN שלתחושהמעביר
הסריוויאלישבהםיומיוםחיי

 ,והרואילסוגינהפכיםוהשסותי
האוהבות,ביןהתשוקהומכתבי

אתהפכוכבר ,בכשדוןהכתובים

בגרמניה.לסביפולחןלספרהספר
) TLS ( • 

ERICA FISHER: AIMEE AND 
, JAGUAR - A LOVE STORY 

1943 BERLIN 
TRANSEONA 

הנצחיהייעוד
של"המציאותהנצחי",·התפקיד
הםאלה ,הנצחי··הייעוד ,הסבע"
אתששימשהשיחממונחימקצת

העולםמלחמתבזמןיחצופתסרןהשל
האשהאתלהחזירבמסרההשביח,
ולשקםבמשפחה,המסורתילקמומה

הערכיםממשברהצרפתיתהחברהאת

נתונה.חיתהשבו

באמצעותהחברהאתלגאולהניסיון
על-ידינעשההמשפחה,לערכיחזרה

כמרפאהנצחיתהנשיותמוסיבהעלאת
גישותעקבש"התקלקלה"לנשיות

רשוויוניות.פמיניסטיות

מואל-פראנסיןמגלהבספרה,
העוסקתסוציולוגיתדרייפוס,
חברתיות,זהויותרכישתבתהליכי

והתוצאותהתפקידהמשמעות,את

אתלהעלותהניסיוןשלהחברתיות
שהואניסיוןהנצחית.הנשיותמוסיב

הסברכלומשולללמיתוסחזרה
ניתוחדדךמוכיחה,גםהיאהגיוני.

ביןהקשראתהתקופה,שלהשיח
הערכיםהשמרניות,העמדות

להחזרתהצלבומסעהמשפחתיים
האשהשלתפקידהלביןלבית,ךהשא,

הלאומיים.הערכיםאתכמכוונת
שהיאבמהעוסקמהספראחרחלק
עלשפותחההקרבן"·תרבותמכנה

שעיקרה, ,הימניסרהמשידי

עלהמבוססתתרבותשלהתפתחותה
ודרכיהנשים,שלעצמיויתור

שלהתווךלעמודהאשהשלהפיכתה
זכויותיה(כאשרהביתמושג

ביןומצסמצמות>,הולכותהמשפטיות
יום-האםשלהפיכתותוךהשאר
 •לאומיואללריס
ל·סדרמוקדשבספרהחשובהחלק

מראהכאןחברתי",וסדרביולוגי
הואנשים,עלדיבורשכלהמחברת

סענהכל •אחרמשהועלדיבורבעצם
וצייתנותמינישוויוןחוסרבדבר

פרדיגמהאלאמהווהאינה"סבעית",
ולחוסרהיררכייםליחסיםובסיס
 •"סבעי"הנחשבבסדר ,חברתישוויון
הזוהאפלההתקופהשיחשלניתוח

והשימושצרפתשלבתולדותיה
ספרהאתמשייך ,בושנעשההחברתי

לאסכולהמואל-דרייפוסשל
היססוריהשלהחדשההאמריקאית
הפוסס-ולגישהתרבותית

זאת,עםיחדססרוקסורליססית.
מעניינותתשובותמספקתגישתה

ים.שובגרפייםהיססודיולוויכוחים
שלליזציהנבגחוסאתאינההמחברת
השבראתמדגישהאלאהאלוהשנים

חברתית,רגרסיהעקבשמתהווה

 ,פוליסיויכוחהעדרשלבתקופה
אלימותשאיפשרהרגרסיה

שלוגוברתהולכתוססיגמסיזציה
ניתוחספרהמהווהבזאת,נשים.

משברתקופתשלהןמפורס,
צורתשלוהןהשונים,בהקשריה
(לה-הקיצוני.הימיןשלהחשיבה

 •מונך)

-FRANCINE MUEL 
DREYFUS: VICHY ET 
L'ETERNEL FEMININ, SEVIL 
384PP 

בייעולםלתארהיסיבצוריגסספן
ששדדההאשליהאווירתאתהאתמול"

רגועההעולם:מלחמתשלפניברינה,
כאשרלנוחותה,קנאיתואידילית,
עירבה,ניכריםכברהבקיעים

ברליןהבלהות.לחלוםליפולהמוכנה
 •האתמול·מ"עולמותאחדחיתה
הסופרתמפתחת Nליליח"ינוךברומן
מעניינותדמויותיורגנסוןלובה
באופןנורמליותהיותןבגללדווקא
דברששוםמכיווןנורמליות,סרגי,

קרבנות,להיותמהןאחדותהכיןלא
 ,א-פריוריתלייניות.להיותואחרות,

אנושיותלחוסרחיצוניסימןשוםאין
שרגישהאריססוקרס ,קארלצאל

לאומייםלרגשותמאשריותרלכבוד
זאת.לדעתמבליבנאציזםוהדבק
האישיתהשנאהביןהמערב

העובדהבגללמתאפשרלחייתיות,
המתרס.שלהנכוןבצדנמצאשהוא
קנאהסיפורלהיותיכלהסיפורכל

ארוסתואתהמוצאגברשל ,בנלי
הואהאחרכאשראולם, •אחרבזרועות

ללאברנדנבארם,בשםרירסואוזכנר
העולםוכאשר ,האריהאצולהכינוי
שאיןהרי ,תלולבמדרוןנמצאהסובב
אתלהביןבכדירבבדמיוןצורך

עצםהסיסואציה.שמאחוריהדרמה

אתלזהותאפשרשאיהעובדה
עבורלמתועבאותוהופכת ,היהודי
רעיוןידיעלהרדוף ,האריהגיבור
 ,השוניאתלהמציאובכדיהגזע.סוהר
בהםינבורלארכיונים,יפנהקארל
שליהדותועלארוסתואתויידע

הבלתילמצבקץלשיםכדימאהבה.
זביבאואחתמלהמספיקה ,נסבל

ההלשנה,בעצם ,וקארל ,הגססאפו
שביריבו.היהודיאתיכונן

אףעלהכבוד.מניעקארלאת ,כאמור
מעורפלמושגהיגרשהכבודהעובדה
שעשהלאחר ,אותוימציאהוא ,עבורו
אותוההופךבחייוהיחידהמעשהאת

להצדיקובכדיעצמו·.בעיני"מעניין
עליו ,היהודיהכחדתעלעצמואת

ה"אחרות",אתהשוני,אתלהמציא
השנאהמעגלהרחבתאתשתאפשר

שלהכחדתו •כולולגזעהפרסיםדא,ךמ
לגעתמבליאפילומתאפשרתהמתחרה

כפי ,בהרשאה·•רצחמעין ,בו

הגיבור.עצמועלשמעיד
גורלותשלושהשלדרכיםפרשת

והאשההיהודי ,הגרמניאנושיים:

שבו ,פרדוקסלימצבשביניהם.
 ,יהודייהיהשהיהודירוצההגרמני

גרמנייותרמרגישהיהודישבו

המגלה,זוהיאהאשהשבו ,מיהודי
מהגבריםאחדלכלתחילה,כוונהללא
אחדכלושבוהנפרדת,זהותואת

לצעמו.זרמהגיבורים
אתשעזבה ,יורגנסוןלובההסופרת,

אתמאירהעשרה,ששבגילרוסיה
חמורחזק,פנימיבאורהסיפור

ל<ה-מונו).הזיוף.מןבושאיןופשרם,

• : LUBA YURGENSON 
, EDUCATION NOCTURNE 

ALBIN MICHEL, 392 PP 
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לנעלייםזקוקה
חדשות

שלבסרטיוחאשחרמותעל
אלמורוברפרדו

שלסופדתהיאהאשהאם
צבא,אישהואוהגבר ,דומן·דומנטי

ביניהם?להיותיכולכבדקשראיזה
 ,הספרדיהבמאימבססזהרעיוןלע

החדש:סרטואת ,אלמודובדפרדו
היאשלוהגיבורהשלי",הסוד"פרח
אצלגדולהחוכמהלוזואבלאשה.

שכמעטהעובדהלאוד ,אלמרדרבד
בעצםהן ,סרטיומגיבוריאחוזתשעים

אחדבמודעהכרוךכיוצרנשים.

שנותשלההוליוודיתהמלודרמה
אשהאלמודרבדמעדיףהחמישים,
רומנטיתגיבורהועדיףכגיבורה,

אליזבט ,טרנדלנהכמוגדולה,
 ,ד .?jדבורהאו ,גרדנואווה ,טיילרד
א;תןאתבצפיפותשאיכלסוכוכבות

ביןהמרחקאבלגדולות.מלודרמות
שיוצגהמהחיים,הגדולההאשה

אצללאשה ,הוליוודשלבמלודרמות
גםפעםולאעצום,הוא ,אלמודובד

קוטבי,

שנהעשריםמזהעמוסההוליווד
עצמאיות,חזקות,נשיםשלבדמויות
ראשעטרתואסרטיביות:יוזמות

הכתיביההוליוודהקולנועהפמיניזם.
הנושא,עםפופוליסטיתהתמודדות

האשהשמשלמתבמחירלדון~רבהולא
האמיתייםהישגיה,עלהחדשה

שהגיחפמיניזםהפוסטוהמדומים.

אתמדגים ,האחרוןבעשורדקלמסך
שנוצקההסו~דוומןדמותביןהפער

שלמיניסטיים.הפהסרטיםבתרבות
לביןוהשמונים,השבעיםשנות

התופעהבשטח.גבלתהמוהמציאות
האחרונותבשניםביטוימקבלת
בזהלמסכים,שיוצאיםסרטיםבשורת
האשהמוזר.תיאוםובמיןזה,אחד

עדשהנדנוהאשהאינהבהםשמוצגת

יכולתדנתמופתיתדמותלאחרונה:
שבודהחדשה,מוטציהמיןאלא-

 ,יותרברדדה ,יותרתוקפנית ,יותר
הגבריםעולםלביןבינההפערכשאד
הוליוודאפילוואםומחריף,הולך
אתשלההפעולהבסרטילשזורדואגת
מתסיסכגודםהחדשההאשהדמות

באמתחשובשמשהו ,אומדזהבעלילה,
"הרשת",המתח,בסרטבשטח.קודה

 ,למדיומוכרשגדתיהוליוודיתוצר
וחזקה,עצמאיתאשהשלדמותמופיעה

די.בליעדותוקפניתמבודדתגםאבל
חטוףבמבטמתמציםהאנושייםקשריה

עםקשרעלהפיצות.מחנותהשליחעם
היאלדבר.מהבכללאיןגברים

האישילמחשבצמודהבביתה,מסתגרת
ומוגנתלאינטרנט,מחוברתשלה,

כשהיאהגברים.חיזורימפניהרמטית

ביץי·בויאיזהשללחיזוריונעניתכבד
הואשהנ"למתבדרבמקסיקו,בחופשה

שאדלה.להרעהמבקששכידרוצח
ביניהם.האיתניםלמאבקמוקדשהסרט

מאליה:בדודההסרטשיוצרהמשוואה
והולך,מסתבךדקהמיניםביןהמאבק

הגיבורהמתכנסת"אסירים",בסרטגם

קולנוע

שלי"הסודב"פרחפארדס,ומריסהאז'נובחואן

במהותהאבלהגדולות:ההוליוודיות ,הלונדוניבחורףעצמה,בתוך
חמה,מאוד:ואמיתיתאנושיתהיאפגועהגברים.מפניומסתגרת

עםממלחמותמצולקתחיוניות,מלאתמוצאתהיאמוצלחים,לאמנישואים
תעשהשהיאלחשובוטעותגברים,עםמורבידיבדומןמפוקפקתישועה
שלההגברבעיניחןלשאתכדיהכולאשתו.רצחעלעונששמרצה ,אסיר
שנותשלהגדולותלגיבורות(בניגודהאשהמתרחבת:אףהמשוואהזהבסרט

כבדהתבטאהדברכמובן>.החמישים,עצמאותהעלשמשלמתהמודרנית,
עלהמבוססנשים",ב"נשים,כללמזהירה,בדידותשלכבדמחיר
שלהאנושי""הקולהמונודרמהגבריםכלפימתוקפנותהנפטרהלא

אשה,שלמונלוגובבסיסו ,קרקסוהמיוחל.הפמיניסטיהשיחדודבעקבות
אחרת.לטובתאותהעזבשלההשגברעמוקעמוקנטועההתוקפנות ,להיפר

האשהנמצאתאלמודובדאצלגםאמנם,עםאותהלחברוממשיכהבתוכה,
היאאבלעצבים,התמוטטותסףלעהאלים.לסוףעדתוקפנים,גברים
ישזאת,ומלבדלהתמוטט,מכדיחזקהשלהקבורהבאדוןנוסףמסמרוהדי

פעמייםתוקפנותה.נוסף:נשקבידההמינים.ביןהיחסים

שלהנעזבותגיבורותיועומדותדווקאתוקעהאחרוןהמסמראתאבל
בעצמן,פגיעהבפניאלמודובדפלא,בכךאיןואגב,אלמודובד.פרדו
שלי",הסודו"פרחנשים",ב"נשים,זהבימאישלהעקביעיסוקולאוד
הנשיםמבקשותאלוסרטיםבשניניסיוןתוךהמינים,ביןהנצחיבמתח
אותן.נוטששהגברלאחדלהתאבדה~י~~יים.הגבולותאתלהרחיבמתמיד
עלבוןאתזאת.עושותלאהןאבלהנראה,שכפיהיא,האחרונהמסקנתו
כלפילתוקפנותמתעלותהןהפגיעהגבולותלהגמישאפשריבלתיכמעט
זה,שבמצבומובן .בחייהןהגבריםהגברבעולמה,חיההאשה •אלו

הואגםנדאההמיניםביןשלום·ביתהואביניהםאפשריומפגשבעולמו.
בלהות.חלוםכמופאטה·מודגנהביןמשהולוודאיקרוב

פמיניסטיסרטנעשהלאשניםכבדמנוגה,"נשיםרומנטית.לבלמשאלת
אלמודובד.זאתעשהעכשיואמיתי.קיטשיפתגםכמאמרממאדים",גברים
השינויעםמתמודדשלי"הסוד"פרחואלמודובדהנשים,בעיתונישנטעב
שלהאשהעלשעובדוהמאתגרהמגוון Iאצלוהלאה.אותווממשיךבומשתמש
אתלתעלתוכלהאםהתשעים:שנותשללסופדתהאשההפכה ,כאמוד

כלפיההיסטוריתותוקפנותהכעסהשיגלאיש·צבא.והגבר Iדומן·דומנטי
איתם?שלהבקשרלפגועמבליגברים,תקשורתעלואפילוביניהם,איןושיח

נתחאתלעצמהלקחתתדעאהםמפנידקולו Iלדברמהאיןמינימלית
להמשיךזאת,ובכלשלה,העצמאותנמצאהואארץ.באותהחייםאינםשהם

אתאותם?ולאהובגבריםעםלחיותאתמתדרךהואבמדרי.דהיאבבריסל,
ובהמבדיקה,סצנהפותחתהסרטהיאמסובכים,בתמרוניםנאט"וצבא

מפניהיסטריהבהתקףהגיבורהנראית Iאיתרליחסיהשומרתתמרוניהאת
מגפיה.אתלחלוץמסוגלתאינהשהיאמפרסמתהאישימחקרהמסקנותואת

בזמנולהשקנהשהמגפיים,מסתברמכך,ישתמעשלאאךשלה.ברומנים
עומדתעליה.קטניםנעשובעלה,עלבובהרכרוכית,איזושהיאחלילה,

חייהאתאבלגדלה,היאבעיה:בפניהקלחיש Iלהיפרשלה.הגברשלחוט
מדי.קטנהמידהלפיחיהעדייןהיאאפילואדירה,לוחמתשהיאמתבדר

הדרךאתתלמדהיאהסרט,בהמשךמבעלה.יותר
שיהלמויותרגדולותנעלייםלהשיג Iאלמודובדשלהטיפוסיתהגיבורה

תהליךזהיהיההחדשות.מידותיהאתאשההיא Iמסרטיוואחדאחדבכל
לוותרתאלץהיאבצדו:ולקחמכאיב,אבלמידה,קנהבכלענקיתעצומה,

 1מכךחשובאךהצבא,אישבעלה,עלהסרטשלהמידהקנהלפילא

ועלחייהאודחעללוותרתאלץהיאאתאלמודובדשאבממנו Iההוליוודי
שמסתתרתהטפיליתהאידיאולוגיההאשהאצלושגםנכוןהאדכיטיפ.
תצטרךהיאאחדות,במליםמאחוריו.טרגית,לגיבורהלהחשבמעוניינת

מהולכללדומן·הדומנטי"לא"להגידהגיבורותכמומהחיים,גדולה

רוצהבאמתהיאאם Iמסמלשהוא
קאנוניתלסופדתולהיותלגדול

להיהיהאזדקורצינית.מעמיקה
להאיןשעדייןהעובדהמשלה","חדד
שבאופןלמרותוזאת,משלה","חדד
בנקחשבון Iמהודרביתלהישמשעי
מוחלטת,כלכליתועצמאותגדול

מדשתחלקהיאוגםמאוד,מפתיהע
המסקנהאלמדובד.שטווההדימויים

תלויההאשהתהיהעודשכלהיא,
גיהבאידיאולו Iמכךויתדהבבעלה,

הדומן·הדומנטישלהמקולקלת
מסתירשהואהסנטימנטליתובחשיבה
עצמאותהתבואלא-בתוכו

התנועהוגםלעזרתה,הכלכלית
דקבמאום.תועיללאהפמיניסטית

אזעד .כאןיעזורמוחלטמנטלישינוי
נעליהוגםמשלה,חדדלהיהיהאל

ללחוץימשיכומידותבשתיהצדות
בהונותיה.עללעד
פמיניסטיתמסקנהספק,ללא Iזוהי

גםמהפכניתוהיא Iביותרמהפכנית

שלהקולנועייםלטקסטיםביחס
בסרטיומתבסס Iשכאמוד Iאלמודובד

הרומנטיתהאשהשלהאדכיטיפעל
אתעושהזהובסרטמהמלודרמות,

אך .לחלוטיןאותהומנגחהסופיהצדע
מהפכניתנוספת,למסקנהמובילהסרט
להיכללשואףהגבראםפחות:לא

להיהפךעליוהאשה,שלבעולמה
באופןלאאולילאשה.בעצמו

לפחותאבל Iוהורמונליפיזיונומי
כזהגברוישומנטלית.רגשיתמבחינה
לאשעדייןאלהכללשמחת-בסרט
המיניםביןהיחסיםאדוןאתקברו

הואהזההגברוהאפל.החשוךבקברו
בעיתוןהסופדת,שלהספרותיהעודך

הגברספרים.כמנקדתעובדתהיאבו

כאביה,עםמזדההבה,מאוהבההז

במשברלהלעזורכדימגדרוויוצא
עוודונה,בדובאבלעובדת.היאאותו
להבליםנתוןעדייןשראשהומפני

כותבת,היאשעליהםמהסוגרומנטיים
הזההגבר .בקיומומבחינהאינההיא

 1רךהחדשה:הגבריתהאופציההוא

היאאבלמתפשר.גמיש,רגיש,מעניק,
דרוששלה.המאצ'ועלחולמתעדיין

החלומותעללוותרכדיזמן·מהלה
שנפלמהאתולהעריךהרומנטיים

 1מצדו Iצדיךהחדשהגברגםבחלהק.

השינוי Iבדמורואלאצללהשתנות.
 1טבעיכמעטהואהגברשעובד

הנצחיתשאיפתועלמבוסס Iוכתמיד
אנדדוגניתנפשיתזהותלהשגת

הומוסקסואלהיותו(שעובדתטוטאלית
שלהפתרוןספק>.ללא Iלכךתורמת

 1כאחדואירונימזהירהואאלמודובד

דניםגבריםשצופיםלהאמיןוקשה
שללסופדהופךהגבראותו:יאהבו
גםאולישני,מצדלמשרתות.רומנים
שאלמודובדעלכל·כךישמחולאנשים

עדשהיההיחידהמבצראתמהןמפקיע

ספרותהבלעדית:ברשותןהיום
הקולנועביקורת •הדומן·הדומנטי

 1כךעלתתרעםבוודאיהפמיניסטית

אימפריאליסטיצעדעודבזהותדאה
לעצמםהמנכסיםהגברים,מצדאופייני

האחרוניםהנשייםהמבצריםאת

 •בעולם.שנותרו

ישראליעל
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במליםחוסךלא

שבך";"הילרפוליקר:יהודה
אן.אם.סי

שביןהזמןזהשניםארבעשנים.ארבע

שניםבארבעבחירות,מערכות

תוארעושיםאותיכוןמסיימים

מספיקיםשניםבארבעבאוניברסיטה.

קצתלחיותוגםלהשתחררלהתגייס,
ארבעבקיצור,אחרי.וקצתלפני
הזמןפרקוזה ,זמןהרבהזהשנים

חדש.אלבוםלהוציאלפוליקרשלקח
שישההוציאושהביטלסבתקופה
 ,כצפויאח.דמוציאפוליקראלבומים,

 ,ממושךכךכלהמתנהזמןלאחר
חודשתוך-עובדהגדול.הביקוש
מ"הילדעותקיםאלףשלושיםנמכרו
שבך",

האלבוםלפניזמןהרבההיהלפוליקר
ושנייםעשריםבוישובאמתהזה,

טקסטים.עםשבעה-עשרמהםקטעים,

נכון.יותרמגילות,אמרתי?טקסטים
שלהכובדמרכזהםהפעםהטקסטים
בעברגםנבהללאפוליקרהאלבום.
מכליותרגדולים.בנושאיםמלטפל

בנושאשטיפל ,ואבק""אפרזכור
מעלתמידיבאופןשמרחףהשואה,
בפחדים,נוגעהואהפעםכולנו.

והזכרונותהבדידותהחששות,

אישינושאבו.שקיימיםהקטנים

יוכלמאזיןשכלספקאיןאולם ,יותר
השיריםרוב •משלופינהבולמצוא
מה ,שניאוראשוןבגוףמוגשים

 ,לחומרהיוצרשלקרבהעלשמעיד
בלשוןמשמחים,אינםכולםוכמעט

יחסיםעלמדברהואהמעטה.
 ,ליקוראתב"מוניתכמובעייתיים,

אהבתיכךשכללבית /תיסגרהדלת
המציאותעלחוזר"),לאאניפעם,

גנב"כמו(בשירהקשההעירונית

עלוגםסמיםאלכוהול,עלבאפלה"),
כמו ,בושקיימיםהכמוסיםהרצונות

 .מאיתנואחדבכל
כללבדרךבמלים.חוסךלאפוליקר

נראהזהלפעמיםאבל ,עוברהז
צמצוםבמקוםמיותרת,כהתפזרות

שעולההעיקריהדימויממוקד.
הילדהאלבום,שםהוא,מהאלבום
 ,למשל"סאליק",מבפנים.שצועק
שנחנקמאב,יתוםילדעלמדבר

ילדמציגבגשם""נמסאמו.מאהבת
מעמידבשרשרת"ו"סיגריותשנזנח

הבטוחהילדמולודאגותיההאםאת
גם"רוצה"אנילצבא.שהולך ,בעצמו
ברדיו)השמעותמרובנשחק(שכבר

אתלהשיגהילדותיהרצוןעלמדבר
היאהעטיפהוגםתחום,מכלהכול
שנקראווינארוביץ',דייריושלציור
הפח".תוףשלמהמנטליות"קצת

בילדרואההאלבום,פיעל ,פוליקר
התחושותשלמקורבושמקנן

 ,אותושמקיפיםהפנימייםוהרגשות
רקהבוגרהאדםואילו ,כולנואתכמו

הרציונליתבחשיבהזהכלעלממסך
 .הפשוטה.
מורגשתמוסיקליתמבחינהדווקא
שירלמצואקשהמסוימת.נפילה
לפילפחותחזקה,מלודיהעלשנשען
קשהאולם,פוליקריות.מידהאמות

מבריקיםלחניםשכתבשמילהאמין

IJ 
1 rי== 

כואב"אבל"פחותאו"כשתגדל"כמו
פוליקרכינראה •הכשרוןאתמאבד
על ,במכווןהלחןמחשיבותהוריד
העומסהטקסט.אתלהדגישמנת

עומסגםמאפשראינוהמילולי
יותרפוליקרשבוהמבנה, •מוסיקלי
(משהובבתיםשרמאשרמדקלם
למלודיהויוצאריר),ללובדומה
אתומחזקפעמיםמספרחוזר ,בפזמון

וההפקההעיבודיםהזאת.התחושה

יוצריםובעיקרבמיוחדעשירים

ולאופילמליםהמותאמתאוירה,
ישרביםבשיריםהאלבום.שלהכללי
קלידיםבשטיחיבסמפלרים,שימוש

שלכשהקולמהירים,ובמקצבים
קצתמעליהם,כאילומחליק,פוליקר

הניכורתחושתמתחזקתוכךבמנותק,

זההשירים.אתשמלווהוהבדידות
יחדבאפלה",גנבב"כמומצויןעובד
שורה,כלבסוףהחרוזיםזאת,עם

מעידיםבטקסט,פוגמיםאףשלפעמים
שבאמוסיקאיונשארהיהפוליקרכי

הזוהדבקותמהצלילים.כלקודם
בוכזה,באלבוםשגםמוכיחהבחריזה
לפונטיותיש ,מאודחשובהמלל
ולפעמיםפוליקראצלחשובתפקיד

אחרים.שיקוליםפניעלעדיפותףא
שלהבדלאיןאולם ,כפולאלבוםזהו

בשניאמנםהדיסקים.שניביןממש

ובכליבגיטרותיותרגדולשימושיש
יששבו ,הראשוןלעומתמיתר

ההרגשהאולםנוכחות,יותרלקלידים
תמידמעטומכוונתנשארתהכללית

הקטסט.אל
הנושאאתמכסהשפוליקרלאחר

מסייםהוארבותמבטמנקודות

אפוקליפטיתיאור-טוטאלי"ב"שקט
הפצצהשלדקות> 9:31 (ארוך

אינואךכחלום,המתגלהגרעינית,
באלאחריובמציאות.גםאפשריבלתי
 ,האינסטרומנטליהבוקר"בא"הנה

אתומעדןהאלבוםאתשמסיים
הקטעשהותירהקשותהתחושות

שלפניו.
 " SMASHING PUMPKINS "ה

השנההםאףהוציאוהאמריקאים

ממושכת.שתיקהלאחרכפולאלבום
נועדהאלבוםאורךכינאמרעליהם
ההיעדרותעלמעריציהםאתלרצות

הוציאולוהיהוטובהממושכת,
כינראהומתומצת.טוביחידאלבום
פוליקר.עללאמוניתןדבראותו

מספרעללוותרהיהניתן-נכון
למרוכזהאלבוםאתולהפוךקטעים

יגרעכזהמעשהאולם ,ועוצמתי
הזה.באלבוםהמרכזיתבנקודה

אואיינשטייןאריקכמו ,ליקרפר
ככזה,קונצנסוס.הוא ,ארצישלמה
וגםהישראליתמהתרבותחלקהוא
בין ,לומכתיבמעמדוממעצביה.אחד
נקודת ,לאואםוביןבכךירצהאם

האמיתיתהחשיבותאחרת.הסתכלות
הנפשחשבוןהיאהאלבוםשל

 ,כאןמבצעשהואהאמיצהוהחשיפה
לעומקלתוכולהביםלנושמאפשרת

אתמאשריותרמייצגהוא(וכיוצר

ראויהואכךועללבדו),עצמו
גםהלב,אתלשפוךלותנולהערכה.
פחותשהםחומריםשלבמחיר

נמרחהזההאלבוםאםגםממברקיים.
והעומסהגודשמתוךרקהרילעיתים,
בסרחיםלהיותניתןהמילולי>(בעיקר
התכווןשאליההתחושהאתשנקבל
היוכיווץאוצמצוםשכן ,פוליקר
 •חשובמשהולפספסעלולים

להבגרי
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 sבי 1ן
1 ~ ~ 

הכפולחאוברןבצל
שנפלורות

חיים;לקורותרישומיםפינק:אירח
עםהוצאתוייכפלו;דורמפולנית:

 147 ; 1995לעם;הספדיהעובר;
עמ'

 מf~: .~~:~ח ל~:ר,;;י~~~~ש~~ ו:;
r מה •ושינויהמשכיותשלבסימן
שלהקודםהעבריסיפוריהבקובץשהפליא

היה ,) 1988 (למרחקים"המפליג'הגןפינק,
הסיפורשלהמגובשהנוסחביןהניגוד

הקיצונייםהמצביםלביןבמיטבוהאירופי
כולםשעסקואלה,בסיפוריםהמתוארים
שלרוחהשואה.בימיפוליןיהודיבהשמדת
(אבלפינקעלהאהוביםצרפתים,מספרים

וג'יימסמנספילדקתריןצ'כוב,שלרוחםגם
 11למרחקיםהמפליג'הגןעלריחפהג'ויס>

אבלהנוכחי;הקובץעלגםמרחפתוהיא
המיסטי'הממדהואחדש,ממדכאןנוסף

סוריאליססית.כמובאווירהלפעמיםשגובל
אותהולכןדרסטיות,מהפכותאיןפינקאצל
היאלמשל,גמור.חידושאינהמיסטיתנימה

"נלךשלה,הרומןבסיוםכברהופיעה
 .) 1991 (בימים"נישןבלילות,

שאינםייחודיים,וניגוןטוןפינקלאידה
מתרגמהשלהרגישבתרגומואובדים
כחוטעוברהזההטון •ויינפלדדודהנאמן'
היאפינקאידהשכןיצירותיה,בכלהשני

הסי;כר"ל"מלאכתהיטבמודעתמספרת
"ארס-פואטיות",הערותזרועותובסיפוריה

מאפייניםאותם .יותראופחותמרומזות

אמנותאתולסכםלהעזמאפשריםקבועים
ההתפתחותאףעלפינק,שלהסיפור

והשינויים.

היטב,הבנויהסיפורחסידתהיאפינקאידה

תמידשהםסיפוריה,סיומיכךעלויעידו
מעוררהסיפורכאשרגם·מחשבת,מלאכת
 .שוניםלפירושיםוניתןתהיות

ומרוכזתמיניאטוריתפינקשלכתיבתה
לסופרתלהשוותהאפשרזאתמבחינה .מאוד

מחברתנל'קובסקה,זופיההפולניה

נל'קובסקהאף .) 1946(וארשה,'מ'דליונים"
קלאסיתכמעטאמנותיתלמסגרתנזקקה

סיפוריהקובץכתיבתלשםמאוד'ומודעת
השואה.עלהמזעזעים

מאופקתשהיאפינק,שלכתיבתהכל
ספוגהבזעקה,לעולםפורצתואינהלהפליא
זיקתהאירופיים.ונופיםאירופיתתרבות

שללנופיםבייחודולאווירה,לנוףהעמוקה
כמואיכותלסיפוריהמקנהומים,ירק

מופיעותהנופיםלידאימפרסיוניסטית.
בעלותהעתיקות,האירופיותהעריםאצלה

היו"בערבהימי·ביניימית:הארכיטקטורה

והריקותהתלולותהסימטאותדרךחוזרים
ספריםשלחנויותהעתיקה.העירשל

<עמ'אבן"בארלאמנות.גלריותעתיקים,
69 (. 

אימפרסיוניסטיתרגישותשלתחוםלאותו
השזוריםהמוסיקלייםהמוטיביםשייכים

לפימוסיקאיתשהיאפינק,שלבסיפוריה
המוטיביםשזירתשלהטכניקההשכלתה.

המוזכרלפרוסט,ישירותמובילההאלה
("יוליה").הסיפוריםבאחדבמפורש
הזמןלנושאמשיקהמוסיקליהנושא

פינקאידהתרהסיפוריהבכלשכןוהזיכרון'
השואה,ימישלהאבודהזמןעקבותאחרי

בוד.דאיכמוהאנושיהזמןמרצףהמופרך

העקבותבחיפושהזההאובססיביהעיסוק

איומפניהזיכרוןארנוןמפניבפחדמל~וה
פינקשלסיפוריה •העבראתלשחזרהיכולת

קולאז',מעיןומהוויםכרונולוגייםלאהם
"אתהאסוציאטיבית:החשיבהעלהנשען
- 11לאסוציאציותמהנטייהלהיפטרמוכרחה

פינקשלמגיבורותיהאחתעצמהעלמצווה
נחתכההזמןשזרימתמכיוון .) 70<עמ'

רקמאזנותרההשואה,ידיעלבאכזריות
פינקשלסיפוריהקובץ(כשםזמן""פיסת
צפים:המספרתשלבראשה .) 1975משנת
וחסריסתמייםושם,פהזיכרון'פירורי"רק

<עמ'נשתמרו"מדועמובןשלאמשמעות
מסךעלמופיעותההםמהימיםותמונות ,) 82

שםגם .) 83<עמ'סרט"מאיזה"כמוהזיכרון

חיים",לקורות"רישומיםהנוכחי'הקובץ

פיגקאידה

לקןוןח·חייםריג,שדמ!ם

מ_ןרדמותכל •הזיכרוןשללחמקנותומרמז
מנסהקורותיהןשאתהאהובות,הדמויות

הצדדייםבשבילים"חומקתלספר:המחברת
לפניונעלמת,עיןלהרףנגליתהזיכרוןשל

אפילו .) 114<עמ'לטורח"אישיותהשתהיה
המהשכחהעברהצלתעלעיקשמאבקאחרי

אלאשלמה,ביוגרפיהלכתובאפשראי
אתשמאחדמהבלבד."רישומים"לשרטט

שלהכבדההתחושההיאהאלההרישומים
מובלטותסיפורובכלשהוחמצו'חיים

האוגדן:שעותבהיריםובצבעיםבחריפות

שרירהכתמונהבזכרוןנחרתוהן"רק

 .) 114<עמ'וקיימת"

להימלטהיכולתחוסרההשמדה,המוות,
שהםהשואה,בימיהשרירותימהגורל
ממנהמנעולאפינק,שלהקבועעניינה
-מתפשרובלתיעקביבאופןלהישאר
הומניסטית.סופרת-לנל'קובסקהבדומה

ברגעיאפילוהאדם,שלהרוחניתאיתנותו
כתיבתהנושאהיאביותר'הקשיםמבחן
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לקולסיפוריהאתההופךפינק,שלהמועדף
הזהההומניזםאבלנכנע.הבלתיההומניזם

שבימיהיטב,יודעתפינק .נאיביאיננו

"בשליטתועצמםאתהאנשיםמצאוהשואה
ידועלמכותריםהחדש,הזמןשלהגמורה
בשלבכיעדמתוחכם,כהובאורחלחלוטין
מאתנואישלעצמונתןלאהראשון

 .) 25<עמ'הכיתור"מצבעלדין-וחשבון

הומניאנטיהיההזההחדשהזמןוהרי

רקלאהשתנוהימיםבאותםבתכלית.
אלאהאנושיים,והתגובותהמחשבהדפוסי

המליםלהישמעהחלו"בבתיםהשפה:גם
החדשההשפהשלהאלמנטריות,הראשונות,

הבעהחיתההשתנה,האנשיםמראה ] ••• [
 " ...הפהשלחדשהעוויתבעיניים,חדשה
תובעתהשפהשלהדה·הומניזציה .) 49<עמ'

האנטי·השפהנגדלהיאבקמהמחברת
עלזאתעושההיאלעתיםהחדשה.הומנית

שאימתןהאיומות,המליםהפקעתידי
בסיפורלמשל'כך'מהשגרה.נשתכחה,

למלהמחזירההיאיה"חש~הזמן"פיסת
המוחשיתמשמעותהמלואאת"אקציה"

רקלאנלחמיםפינקשלגיבוריהוהמחרידה.
הישנות,המוסריותהנורמותשמירתעל
אלינההמלה.ערךשמירתעלגםאלא

עדייןיודעתוכשלרנה""אלינהבסיפור
שנרתעהבכך'כישלוןרואהוהיאמהיבושה

חברה.שלהמסוכנתשליחותואתמלמלא
ונתפסתהשליחותאתממלאההיאבחלומה

חשבהאותי'"תפסוהגרמנים:ידיעל
הקלה"חשהחלוםשלקצרולרגעבשמחה

 .) 41<עמ'

לידיבאהחדש""הזמןעםההשלמהחוסר
אחדשהואהיד","כףבסיפורמובהקביטוי

גיבורפינק.שלבכתיבתההשינויממבשרי
כלואהמספר","האניגםשהואהסיפור'
"שבכלמנסיובו:ולומדגרמניריכוזבמחנה
מסתיימתלושמעברגבול'מצוימאתנואחד

זאתלמרות .) 102<עמ'עצמנו"עלהידיעה
שבוצעיר'לנערוסיועידכףמושיטהוא
למחירהמודעת<ופינקבנואתרואההוא
מהריכוז).במחנהעצמיתהקרבהשל

המשותפתהתשוקההיאביניהםשמקשר

לחירות.השאיפהאתהמסמלתלהרים,
יותר'"עשירהשנעשתההזאת,התשוקה

יותרועמוקהלממשה,היהאפשרשלאמשום
חיים,"כסםעבורםחיתההגעגועים",בשל

מצבוכיהרוח,אתגואלתגואלת.כתרופה
 .) 105 • 104<עמ'והידרדר"הלךהגוףשל

הנערמהפך:חלהסיפורסיוםלקראתאבל
יד'כףבאותהממנוהקשישידידואתמכה

כדירקעזרה,בבקשתאותההושיטשקודם

אווירטיפתובעודמקוםפיסתבעודלזכות
הפואנטההאכזרית.הקיוםבמלחמתלנשימה

ביןאקראיתבפגישהממוקדתהסיפורשל
אחריקצרזמןהמתרחשתהגיבורים,שני

אתכלילשכחהנערזרה.בעירהמלחמה
שכחלאומיסינוידידוואילוהמכות,פרשת
שלטפיחהכתפיעלטפח"הואסלח:ולא

 .חשכוועיניפתאוםנעתקהנשימתיידידים,
כשהסתלקתימכתפי.כף·ידואתהסרתי
 .) 108<עמ'התמה"מבטואתגופיעלחשתי

וההומניהמבוגרהאיששלסלחנותואי
המוסריותבנורמותדבקותואתמבטאה

לעצמולסגלהספיקלאשהצעירהישנות,
לו"שמעברהגבולאתחצהכיחש,לאולכן

יכולהבוגרעצמנו".עלהידיעהמסתיימת
שזהמפנילנפשו'הצעיראתלעזובכעת

 .לעזרתועודזקוקאינוהאחרון
עלאפילושגוברתלהרים,תשוקהאותה

בסיפורביטוילידיבאהלמוסיקה,האהבה
שלבדמותוהמתמקדלאופרה"'הלכנו"כבר
"האנישלגלגולו<אוליב'המחנותניצול

הסיפוריםכלכיאםהיד").ב"כףהמספר"
הרימיוחדת,לתשומת-לבראוייםבקובץ
החדשיםהסממניםניכריםזהבסיפור

יתירה:בהבלטהפינקשלשבכתיבתה
האוגדןעלמעיבההחדשהאוגדןתחושת

אותומאירהגםאבלהשואה,מימיהישן

לידישבו·קפה,ביתבאותוואהובההגיבורה
הכמיההלאופרה.בדרכםמשםויצאוהחלון
האהובהאוהאהובעםהקשראתלחדש
אםפינק,שלמסיפוריהבכמהחוזרתהמתים

<כמו'בלבדרגעיחסדזהולפעמיםכי
הזאתהכמיהה .)""הכתובתבסיפורלמשל'
לחוויותלחזורהכוחאתלסופרתמקנה

פיסותאותןולשחזריותרהרחוקותהאוגדן
שהושמדוהילדותמימידמויותשלביוגרפיה
ההתחברותשלהנפשיבתהליךבשואה.
הואנחמה.משוםישבכתב,המונצחלעבר'
ומ"בדידותמהמועקהלהשתחררסיכוינותן

שקורהכפי ,) 67<עמ'להשיבה"שאיןגמורה
שונהלאופרה".הלכנו"כברהסיפורבסיום
מסע,"בשעתהסוריאליסטיבסיפורהדבר

פינקהשתמשהזהבסיפורבלילה".
הגיבורה,חלום:שלהידועהבטכניקה
נוסעתדרך'אובדתהסיפור'מסופרשמפיה

שאינןנכונות,הלאברכבותמחדשפעםכל
בתחנותויורדתליעדה,אותהמביאות

IJ 
1 rזי=::: 

מחדש.אותוומפרשתשונהבאור

אתפינקאצלהגבירהארנוןתחושתאותה
ידיעלשרקמפניוהמטאפיזי'המיסטיהיסוד
אפשרהריאליהעולםשלהגבולותשבירת
שנפטר'האהובהאדםעםהקשראתלחדש
להסתלקהסמויהרצוןאתלממשבלי

לכאורההכתובזה,בסיפורמהחיים.
ביןהגבולמיטשטשריאליסטית,בטכניקה
באווירהשרויוהריאליוהמטאפיזיהריאלי

לעירמגיעההסיפורגיבורתחלומית.כמו
הערים<מאותןויפהפיהעתיקהאירופית

שנהגהפינק>,עלכל·כךהאהובות
המתאהובהעםיחדבעברבהלהתאכסן

נכנסתהיאלהרים.המשותפתיציאתםלפני
מיושןבסגנוןומקסיםקטן·קפהלבית

נאהביםבזוגובחמדהבעקשנותומתבוננת

היאהסתלקותםאחריהחלון.לידשיושב
אחריהם:לעקובוממשיכהבמקומםמתיישבת

בלבהאמרהלאופרה',הלכנו'"כבר
אותםראתהלחלוןמבעדוכשהביטה
החזיקוהםהאגם.שפתלאורךמתרחקים

<עמ'ידו"כףשלהחוםאתחשההיאידיים.
איבתחושתהואהסיפורשלייחודו .) 71

התבוננההגיבורההאםברור'לאהוודאות:
מעברה,סיטואציהעליווהשליכהממשיבזוג
ושלשלההזויהתמונהזאתחיתהשמאאו

ריק.למעשההיההחלוןלידוהמקוםאהובה,
התלויהאופרה,הצגתשלישנהכרזה
הסיפורלכותרתמרמזת·הקפה,בבית

ביקרוהפעמיםבאחתאוליולסיומו:

 .שמןאתלפענחמצליחההיאשאיןמקריות,
ואינוממנהמתעלםמוכרלאגברלבסוף,
הבאה:הרכבתיוצאתמתילשאלתהמשיב

יותראסעלאכי·עצות,אובדת"חשבתי'
כברשב'נזכרתיופתאום ,'בבלילעולם
מסתייםהסיפור .) 92<עמ'החיים"ביןאיננו

ניכורשללתחושהשמביאהבהתפקחות,
להשיבה".שאין"בדידותושל

חדשותפניםשתימעיןכאןמתגלות
הסוריאליסטיהסיוטפינק:שלבכתיבתה

אכזריתשהיאהמציאות,אללחזרהמוביל
ההתבוננותזאת,לעומתמהסיוט.יותר

אתמחדשמחיהבמציאותוהרגישההקרובה

למזגוומאפשרתבאובאותומעלההעבר'
בכוחתלויהזההתהליךכאמור'ההווה.םע

מדויקאיננוהאנושיהזיכרוןכיאםהזיכרון'

(כמווסותרותשונותגירסאותלעתיםומביא
שלונשניתהחוזרתהמתים"תחייתבסיפור

הזיכרון"ושומרן").מעיןשהואהאופה",

המתים,שלמנוחתםאתומטרידלחייםכואב
ומההתכחשות.מהשכחהמצילהואאבל
מהזכרונותלהשתחרראי·אפשרוגםאסור

החשיבהשלהמכאיבומההרגל
אורךדיעודאיןאמנםהאסוציאטיבית.

הגדול'האפוסאתליצורכדינשימה,
נאלציםלכן .במלואוהזמןנהריזרוםשדרכו

הפיסותאבלבלבד'זמןבפיסותלהסתפק
חוקיותבעלשלם,לעולםמצטרפותהאלה
 • .משלווייחוד
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חופששלבמסווהדיכוימילד:היינו
פזמירי

-:'!::~ 

~ 
היינובברליןמתכחודשייםפני

מאזבגרמניההמחזאיםגדול ,מילד
נתיאטרוןהיוצריםומחשובינרכם

הנוקביםהמנקריםאחדהיההוא ;יהמערב

ומןהגרמנייםוהסדרהחברהשלניותר
שלעברהעלביצירתופסחשלאהנודדים
הסתייגותואתלהניעהיססולאגרמניה
התנגד ,האחרוןיומועדמעתידה.הנחרצת

שללשונוסכנהנווראההגורףלאיחוד
העםמיתוסשלוביסוסוהגדולהגרמניהחזון

 .הנבחר ,האחד
שלנכבדהשורהכוללתמילדמורשת
ולעיכוללפיענוחקשיםמורכנים,מחזות
ומאמריספרישלפחותלאנכבדה(ושורה
ענודותכמהעליהם>,שנכתנופרשנות

לצדובאופרהנתיאטרוןמרשימותבימוי
ניניהםבמערב,והמבצעיםהיוצריםחשובי

ומסותנארננוים,ודניאלוילסוןברב
פוליטיקהאמנות,עלעינייםמאירות
וחברה.

בעולםומתעצםההולךחללהותירבמותו
המחויבהמעורב,הרוחאיששלזה ,החופשי
כשאינה ,ובמיוחדגם,עמדהלהנעת
שזכהכמיהדומיננטי.הרובעלמקובלת
המזרחיתהגרמניות,בשתילחיות

לנקודותהיטבמודעהיהוהמערבית,
רעותהיושתיהןהשיטות.שתישלהתורפה
באופניהיהניניהןהעיקריוההבדלבעיניו
נשניהחושךמנגנונישהפעילוהדיכוי

במיוחדזוכרתאנינתיניהן.עלהמשטרים
ההבדליםאחדאתשביטאשלואחדמשפט

דיכויצורות"ישהלו:העקרוניים
מעניקותשהןעדכךכלאינטנסיביות

שתיניןמוגבל".בלתיחופשאשליית
רקהקומוניזם,אתהעדיףהדיכויצורות

ההון".חברתשל"הנגטיבהיותומשום
רודנותםואתההוןחברתאתתיעבמילד

חדללאהואונעליו.הממוןשלהמוחלטת
כשלוגולמרותהסוציאליזם.בערךלהאמין
כחלוםולולאמצו'שראויסברהמוכח,
בחשיבותםלזלזלקשההאלה"בחייםבלבד.

חלומות.של

שאיןמיכישאמרהואושלנושלכם"היינה
האלההדבריםאתחיים".לואיןחלוםלו

הראשונהבפגישתי • 1993באביבליאמר
חלםלאעודכשאיש , 1989בפברואר ,איתר
אתבמדויק,כמעטחזה, ,האיחודעל

הצפויהאכזבתםאתהראשונות:תוצאותיו

המפגשמןגרמנים><המזרחה"אוסיס"של
לרונםהצפויההאבטלהאתהמערב,םע

שלושלזרים.הגוברתהשנאהאתועמה
את"להציללזריםקראהאיחודאחרישנים

אתלפתוחוהמליץהגרמניםמידיגרמניה
האפשרככלרביםזריםנפניגרמניהשערי
עלנגדיתבאלימותיגיבושאלהכדי

הזרים"רקהניאו·נאצים.שלמעלליהם"
גלוחישלהראשהרמתאתלאזןיוכלו
הימיןעלייתואתוהניאו·נאצים,הראש

ב-השגיח,פגישתנובנחירות".הקיצוני

נ"גרנד ,נחירתופיעלהתקיימה, , 1993
נאהוא •העירשלהמזרחינחלקההוטל"

והתינוקת , 30כנתצעירה ,זוגובתבלוויית
הואחודשים.ארבעהבתאזשחיתהשלהם,

החרישיקולו ,הליכותיושנעימותרךאיש
היו ,בדבריוהמשועשעתהאירוניהונימת

אזשכנרידעתילאלתוכנם.חריףניגוד
הואספורים.שימיוניבאוורופאיוחולההיה
השערוריותאחתשלהשליליגיבורהאזהיה

אחרימידגרמניהאתשהסעירוהמזדמנות

עםפעולהבשיתוףנחשדהואגםהאיחוד.
עונדיעםנעברשנפגשהודההואהשטאזי.

נחושה,במצחלהםששיקרהודה ,השטאזי
היתרמידידיו:לאחדתמורהביקשכיהודה

"לאחרטה.הניעלאהוא •לחו"ללנסוע
עושה".הייתילאזאתלצעמי.דברביקשתי
מגגונילאותםישירהמשךהיהזהבעיניו
שיטה,בכלהקטןהאישעלהצריםחושך
תחושתאתלישגרם"מה •משטרבכל

שהאנשיםהידיעההיאניותרהקשההתבוסה

כפימתוחכמיםכךכלהיולאנשטאזיהאלה
לאמהם.פחדנוכךכלולכןשסברנו
היהמפניושלנוהפחדאלאשלהםהתחכום
האמיתית".המלכודת

נאפנדורף,-1929ננולדמילדהיינו

נשלחכשאביוילדהיההואסקסוניה.
השליםהתיכונייםלימודיואתריכוז.למחנה

החלסיומם,לקראתהמלחמה.אחרירק
שהתפרסמוומאמריםקצריםסיפוריםלכתוב
הראשוניםהספרותייםהטקסטיםעת.נכתבי

שנותבאמצע"זונטג".בשבועוןהופיעושלו
החשובהעתכתבלעורךהתמנההחמישים

ונאותהצעירה><אמנותקונסט""יוננה

והחלהראשוניםמחזותיואתכתבתקופה
בורקי.מקסיםשםעלנתיאטרוןלענוד
העוסקלכאורה,תמים ,שלומוקדםבמחזה

הסתמנובגרמניה,החקלאותבתולדות
הואשםהוא •סטליןשלמפשעיולכמהרמזים
וסולקובחתרנותאידיאולוגיתנסטיה

עםשהסתכסךאחריהסופרים,מאגודת

ושטפןביומןוולףניניהםמבכיריה,אחדים
לכתיבההתמסרארוכה,תקופהנמשךחיים.
שםבמערב,בעיקרהועלוומחזותיובלבד
חשובספרותיפרסבכלכמעטאותוכיבדו
 ,משלוותיאטרוןביתלהקיםלווהציעו

והציעואחריוחיזרונארה"נאוניברסיטאות

נגיחותהסתפקמילדמפתות.משרותלו
להתגוררהתעקשאךלמערב,מזדמנות
במזרח.ולענוד
במערבניקוריותכפו ,בחייוהאחרוןבשעור

כפיהנדרש",מןיותר"הדנהוהתארכו

לתרץמסוים,עצמיבגיחוךוניסה,שהודה
ניהללמעשה,במערב.הוויסקיבזמינותזאת

מתגוררכשהואניגמיתיחסיםמערכת

הואבמערבה.ולחילופיןברליןבמזרח
מזרחניןנדודיואתיפהלנווטהשכיל
המרדןהאופוזיציונרעמדתניןלמערב,
מעמדלניןבמזרחאחתלאאותושסיבכה

נושראוכפיהבועט,התפנוקיםילד
חיסנובמערבוהיוקרההפרסוםבמערב.

במזרח.נגישותמפניאותו

שלהבולטיםממשיכיהלאחדנחשבמילד
בדרמהעליו>הנערץ<המחזאינרכםמסורת

שרצה ,כנרכםשלאהחדשה.מגיתהגר
מילדהידוע,הניכורבאמצעותנקהללהלום

המעוררותנוטותממהלומותנמנעלא
במחזההדמיםמרחץמיידית.תגונהנצופה
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"טאץ"כאדיבות ;סאוארסכינה :צילום ;מילדהיינו

האכזרייםמביטוייהןאחדהוא"הטבח"

 .ביותר
בבגידה,במחזותיולעסוקהרבהמילד

 ,וחברתיאישיאופורטוניזםשלכנדבך
ובמחויבותהקולקטיביתהאחריותבשאלת
"מכונתבמחזהו(במיוחדלחברההאמן

מתרחשות,מחזותיועלילותהמלט").
בצורתוהפאשיזם"כיבגרמניה ,לדבריו
ליווההציבורורובכאןקרהביותרהנוראה

אמרפסיבי",אומלאפעולהבשיתוףאותו
הסופריםברובביקורתהטחתכדיתוך

אין"לגיבוריםשביצירותיהםהגרמנים
 ,לגיבוריו ." 1945לפנישמתחילהביוגרפיה
 ,כלומר"מתמשך",עברהיהזאת,לעומת

מהםאחדים . 1945לפניהמתחילכזה
ובבגרותםבנעוריהםנאצילאירגוןהשתייכו

קיימתבמחזותיוהסוציאליזם.לבוניהיו
ביןממרומזת,יותרהמשכיות,לעתים

ה"עממי".זהלבין"הלאומי"הסוציאליזם
במערב.התיאטרוניםבחשוביהועלומחזותיו

ד"רבידילעבריתגמרתוריוממחזותכמה
הועלהמהםאחדלאאףאבל ,לוישמעון

"מכונתשלמקוצרמעיבודזולתכאן,
הספרביתתלמידיידיעל-שהועלה ,המלט"

עכו.פסטיבלבשולינתיבניסןשל
מילדהצהיר ,בתיאטרוןעסקימיושרובאף
שהואזהאתכולל ,תיאטרוןשונאהואכי

הכוונהמןרחוקכךכלשהוא"משוםעושה
חסרבימינושהתיאטרוןומשוםהמקורית,

אנישאותוהחלום,שלהחיוביהמרכיבאת
היפני"•בתיאטרוןלעתיםמוצא
התיאטרוןמן rנחושבעהואאיןלא,

הנכבדיםהמשאביםלמרות ,הגרמני
אין"בברלין •אמר ,לרשותוהעומדים
היהחלום.שאיןובוודאיאמיתיתיאטרון

אתהמלחמה.אחרימתהואאךכזה,
הםהיהודים.עשובברליןהאמיתיהתיאטרון

 •קהלוחיתההיהודיתגנותוהבוראותויצרו
הוכחדשלאומי ,ברליןיהודיכשהוכחדו

התיאטרון".גםמתאותה,עזב

כיוקיווהבישראלרבענייןגילההוא
עילהתהיהבישראלשלומחזההעלאת
ישראלעלעימה.קרובהולהכרותלהזמנה

ומחברהתומרקיןיגאלידידומפישמע
שביקוריהבמקצועה,פסיכיאטריתקרובה,

ישראלאתלההזכירוברליןבמזרחאצלו
מרגיששהייתילי"נדמה .-50הבשנות
 66בןהתממשה.לאהתקווהאצלכם".בבית

כפוי ,הלא-פופולריהתפקיד .במותוהיה
שלבמצפוןכדוברעצמועלשנטלהטובה
אישמיותם.כמעטנותרהגרמנית,החברה

אתלהטרידהממשיךהיחידברוחאחר
הגרמנית,החברהשלהקולקטיביזכרונה
לאיחודעיקשמתנגדהואאף-גראסגינתו

הביקורתידיעל ,מזמןכברהוקע-
 •כ"ריאקציונר".הספרותית,

עםנוף nמילדהינדשלמטרילוגיהקסע
יופיע ,לוישמעוןשלבתרגומוארגונאוסים"
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 5ו:ו(
החצויהחמאה ~ ~ 1

התקופה""רוחעלמסהלפוסטמודרניזם,ממודרניזם

ברזלחלל

 1937גרניקה,פיקסר,

ועיוותוחזון-לעוצמח""הרצוןא.

המאהשלבפתחה , 1900שנת !:;;:::_.
ניטשה:שלספרוהופיעהעשרים, •

הרעיונות,שפע .לעוצמה"''הרצון-
הפילוסוףאחריושהותירהרשימותמתוך

הרעיון •תורתועיקריאתמייצגהגאוני'

מהםקטעים,ושבעהשישיםאלףהמלכד
שלאחותוידיעלשנערךהספר'מורכב
במספרחוזרתלמידיו'מבכיריואחדניטשה
הניסוחיםמןאחדכלניסוחים.שלגדול
ונבואית,שתלטניתאדנותית,תפיסהמחזק
ללאכוח,שלמפלצת-זה"עולםלפיה:

ובמלות .) 308 (תכלית"ללאראשית,
בסימפוניהאחרוןכאקורדהסיום,

לעוצמה,הרצוןהואזה"עולםגרנדיוזית:
עצמכםאתםואףזאת!זולתידברושום
דברושום-לעוצמהרצוןאותוהינכם
הראשונההמחצית .) 309<עמ'זאת"זולתי

להוכיחנועדהכאילוהעשרים,המאהשל
היאכוחצבירתכי ,-היסודהנחתאת

 •יחידיםושלמדינותשלהעליונההתכלית
האכזריתבצורהביטאוהעולםמלחמותשתי

גורםבעם.עםשלהשלטוןיצראתביותר
מלחמתלפרוץרבות,לסיבותבנוסףראשי'
חלוקתעלבמאבקקשורהראשונההעולם
ובמושבותבאירופהטריטוריאלי'שלל

האימפריותלה.שמחוצה<קולוניות>
נסחפוורוסיהצרפתאנגליה,הגדולות:
היאאףליהפךשרצתהבגרמניה,למלחמה
קונטיננטלית,ולאקולוניאלית,למעצמה

ובקיסרותהעותומניתבאימפריה

לענייננו'אימפריה,האוסטרו-הונגרית.
מתפשטששלטונהרבתי'מדינהמשמעה
עלאולגבולותיה,שמעבררחוקים,למחוזות
גדול'יבשתיבמרחבשוניםועמיםתרבויות

במובניםהיאהשביחהעולםמלחמתרצוף.

אכזריותוביתרקודמתה,שלההמשךרבים
כתבכוח",לצבור"הרצוןומפלצתיות.

החיים,לתופעתמיוחד"הואניטשה,
לחברה,-להורשה,להולדה,לתזונה,
"כךוהוסיף:לסמכות",למסורת,למדינה,

שללהתחזקותהרצוןהיאהיחידהשהממשות
הקיוםעלשמירהלא-כוחמרכזכל

לשלוט,לרכוש,הרצוןאםכיהצעמי'
ניטשה .) 119-118<עמ'להתחזק"לגדול,

שליטהכידעתועללהעלותהיהיכוללא
מיליונים,בהשמדתיתבטאווהתחזקות
במחנות-ריכוזלאין-ספור'כליאהבמתקני

בעשן-~בשניםבגולאגים,ובמרתפי-עינויים,
שלכוחבהפגנותוב"מקלחות"·גאזים,

ונרדפים,מעוניםכלפיאכזריתבולשת
ילדיםזארחים,וסתםפוליטייםיריבים
גזיזה-נאלמה"גוזזיהלפני"רחלונשים.

ושויפתבגאזהמתהעירום,שערות,של
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מיוסרתוהמתהקעקועאוחגוריה,

לאניטשה,·אימים.בשליטת·פרך'בעבודת
ברגעיגםדעתו'עללהעלותהיהיכול

"מותעלבשורתוכיוחוליו'טירופו
 ,ממוסדמוסרשלוביטולוהאלוהים",

"דתותשללדמותןתתגלגליהודי·נוצרי'
האבמקוםאתתופסשבהןחילוניות",
·פני·על·יכולהעריץ·הכולשבשמים'

בארץקיסר"דוצ'ה","פיהרר",האדמה,

ענקשמדינתמפלגהמזכירהעולה,השמש
דיקטטוריםהרצחנית,למשמעתוסרה

במעשיבזהזההמתחריםוקטנים,גדולים
מרותוהטלתכוחרדיפתועוול.תועבה

משטריםעלגםפסחולאאימתנית
באחדמפגיניםבפועליםירובהםרכושניים,

הזדמנותנתנוומשפטחוקמדינות .במאי

להכתיבה"מאפיה",נוסחפשע,לארגוני
לגבותהחוק,למוסדותפעולהדרכי

עפעף,הנדבלאגלהודלהוציאדמי·חסות,
אנושמוסריודעתשאינהאלימותלהפגין

מהו.

דרך'תמרוריהןהעולםמלחמותשתי
מיליוניםשלדמםרווייתמאהבמחצית
וטף.נשיםגברים,ואזרחים,חייליםרבים,

המלחמותניטשוהגדולותהמלחמותבין
 ,בפינלנדרוסיהמלחמתה"קטנות":
חיילים ,סיןעליפןשלרצחניותהתקפות
שלבגולגלותכדורגלהמשחקיםאיטלקים
גרמנים,"יונקרס"מפציציאתיופים,לוחמים

אזרחיםריכוזיב"צלילה"להשמידהמיטיבים
לc;כמלןחיתההחפירות""מלחמת .בספרד

בדמותה"בליץ" . 191s • 1914השניםשל
לוחםביןמבחינותשאינןפצצותענק,טנק

העולםמלחמתשללסמליההיולפליט,
ובה"גוארניקה"פיקאסושלתמונתוהשביח.
כסמל ,השורודמותלרחמיםהמשוועתהאם

אספקלריהחיתהלמוות,אולחייםהמאבק
בישרניטשההמלחמות.בכלשהתרחשלמה
(התרגוםהעליון""האדםשלהופעתואת
 )"זאראטוסטרהאמרב':כ'הפרישמןדודשל

עליון".ב"גזעהאמונהבאהתמורתו
" y "אלדד>ישראלשל(בתרגומול·אדם

שמותרכ"~ל·אדם"המנהיגבהאלהתהומר
שהואמיכלולהפוךאנוש,צלםלשלוללו

לפגרומעונה,חתוךל"ללא·אדם",חפץ
הצטווהטהורים"ה"אריםנטול·חיים.
כעלהצהוב"ה"טלאינושאעללהסתכל

היהודיםהימנו.להיפטרשחובה"תת·אדם",
בסרט ,שטרייכריוליוסידיעלהומשלו
לעכבריםהגרמנים,לחינוךשנועדתעמולה
מפקדמגיפות.ושארן;רמפיצימתרבים,

קרובהושמדושבובטרבלינקה,המוותמחנה
נשאלוטף,נשיםגברים,יהודים,למיליון
עלהמההמלחמה:אחרלמשפטבעומרו
הגרויותאלפיאתיוםבכלראהכאשרבמוחו

הואלשריפה.ונערמותבגאזיםהמומתות
 ,(לכלוךמ~ץ" f "היסוס:כלובלימידהשיב

אפריקה,בדרוםבגרמנית).זוהמה,אשפה,

גזעים,ביןוהאפליהההפרדהבמשטר

ניטשה

השחורהאדםשלמוחוכילימדו ,אפרטהייד
נחרתגםכןועל ,הלבןהאדםשלמזהקטן

הכותרת:תחתנכללואלהלימודים •הימנו
הדרוםמדינותבמרבית"פסיכולוגיה".
ושחוריםלבניםהופרדובארצות·הברית,

ציבוריים,ובשירותיםבאוטובוסיםבנסיעה

"צלבים .בבתי·הספרשררהגזעניתאפליה
אתהזכירוה"קר·קלוקס·קלן"שלבוערים"
של(ארטו·דה·פה>הקדושההאשמוקדי

אליהםהתלוותההאינקוויזיציה.
הנאציים.הקרס""צלבישלהאסוציאציה

במחציתמלא,זכויותבשוויוןזכולאנשים
מעוררידבריו .""גבריתהנחשבתמאה

משקפיםהאשהנגדניטשהשלהסלידה
שלילתשהצדיקומתנשאות,חשיבהדרכי
שנחשבובמדינותגםמנשיםבחירהזכות

הגברלזכותנחשבה"עוצמה" .""נאורות
הטוב,במקרהלהסתפק,הוטלהאשהועל

ב"עדנה".

שלהראשונהבמחציתשהתרחשמהלאור
שלושהביןלהבחיןניתןהעשריםהמאה
הניטשיאני ,הרנסנסימודרניזם:שלסוגים

רומז ,המטאפוריבכינויו ,הראשוןוהאימתני.

לנאמנותגםומחודשת,ללידהלתחיה,
 ,אכןהתרבותית.המורשהמןלערכים
ל"ישן"להוסיףהיאהנחרצתההחלטה
הניסוחולפיה"חדש".מןרבות,תוספות
-עצמםרואיםהמחדשיםמוניטין:לושיצאו

 ,השניענקים".כתפיעלהיושבים"גמדים
מהפכנית,תורהעלהמלמדבכינויו
שלהמאבקכילהדגישבאקיצונית,
ומחייבבלא·פשרות,הואב"ישן"ה"חדש"
עליהןשאבדהאשליותכלשלנמרץסילוק
החדשות.הבשורותשלמוחלטתוקבלהכלח
אלא ,עינינולנגדענק,כתפיעלגמדלא
 •לושקדםענקהמסילהמןלהגותהבאענק

השליטהועלהזירהמרכזעלהואהמאבק
אולם,האמצע.לנקודתשמסביבמהבכל

אתלהפוךשבאה ,מהפכנותואףעלניטשה,
האמין ,פיהןעלהמקובלותהאמונות

החופשיות",ה"רוחותשלבסיכוייהן
להעריךוהיודעות ,טבעןמעצםהמשוחררות

הואובלעדיות.לאדנותזכותןאתולהגשים
עברי(משורר ,,הנצחיתב"חזרההאמין

נצחית"),"תשובההמונח:אתתירגם

מחדשעצמולמצואעלולפרטכל ,לאמור
שלמיליוניםבעוד ,חוזרגלגול>(לאבגלגל
היטבשיהרהרלאדם,לומוטב ,כןעלשנים.

בזולת,כלשהיתלותמעצמוימנע ,במהותו
הגוף,חיסוןשתכליתוצבאישירותלמעט
הואלוהצפויהרווח •יומסיכותכלאתויסיר

 ,תחזורשדמותושעה ,בן·חרריןשלהופעה
בהווייתואותרהסובבכלעםביחד

 •"הנצחית"החזרהמןכחלקהנוכחית,
כאשליהבתורתושהוצגהבא,העולםבמקום

עלשיחזורעולםהציבהואהדת,נאמנישל
נצחים.לנצחפעמים,אין·ספור ,עצמו
וגםגתהאתיוון,תרבותאתהעריץניטשה

אתמכילההאסתטיתמורשתואיוב.את
את ,לאפוליניהדיוניסישלהצירוף

עלהטרגיהגיבורשלההתגברות
יותר.נכוןחדש,במבטוזכייתומצוקותיו

ההופעהמעתהעשרים,המאהשלהמודרניזם
 ,לאושוויץועד ,"לעוצמה"הרצוןשל

הירושימהעלשהוטלוהאטומיות,ולפצצות
עמיםיחסישלבתחוםמתגלה ,ונאגאסאקי
ומלובשבאימהמעוטרכשהואומשטרים
שבאומהפכות,·של·דם.במחלצות

ב"אינטרנציונל"כמובטח ,ישןעולםלהרוס
ישעולהביאבחריכה")יסודעדיישן("עולם
אחרות,מהפכותהפועלים,למעמדושלטון

מעוררבכשלונןנראות·רודניות,לאומיות
הותירושהןלאין·ספורובמצבותהחרדה
ייצבמתהגשמיהעולםלא •אחריהן

ושםניטשה,הגדירכפיכוח",שלכ"מפלצת
שכוננוהעולםאלאאחת,בקרירההכול

כהוויהמתגלהרבים,ועמיםבני·אדם
שלנפת""מקררבהופעהרחמים,מחוסרת

עבדיו •מעריציוו"עדריו",ה"מנהיג"

שותפים , iה"אדון'שלהנרצעים
מבוימים,ובמופעי·ראווהבמצעדי·ענק

היחיד","פולחןאתלהאדירשנועדו
המוניםוהמונים, ,עוצמתואתלהראות
טמטוםאומרצוןלאאםזאת,עושים

וחרדה.פחדמתוךאזי·מוח,ושטיפת

המודרניזםמןחורגכזה,מודרניזם

המודרניזםמןמאודרחוקוהוא ,הניטשיאני

המודרניזםהכינוי:לויאה .הרנסנסי
האימתני.

1 ~ ;:i 

תמימות-האומות""מקהלתב.
ואוטופיה

סףעלניטשה,שלהמהפכניהמודרניזם
המודרניזםאתבישרהעשרים,המאה

בתאוותנותההתמסרותאת ,האימתני

שלטוןליצרישובעה,יודעתשאינה
טשרניחובסקישאולשלהמודרניזםומלחמה.
הולךאבלהמאה,סףעלהואאףמתנסח
שלהראשונההמחציתבכלכמעטונמשך
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עולםתפיסתמבטאהעבריהמשוררהמאה.
הגרמני,הדעותהוגהשביטאמזושונה

ההתרחשויותאתמשקפיםשעיקריהתפיסה

להן:עדהיהשטשרניחובסקיהגורליות
כרופאשירתבההראשונההעולםמלחמת
פרוץוספיחיה,הרוסיתהמהפכה ,צבאי

הראשונותוהידיעותהשגיח,העולםמלחמת
משורר·התחיה,אירופה.יהודישואתעל

בניהעברייםהמשורריםביןביותרהמודרני

דרךבהתווייתחזונואתפותח ,זמנו

במולדתוהעםשלאמיתיתתחיהלאומית.
שיגרשגלויותקיבוץידיעלתובטחהישנה

חדשים",("חייםהחושך""ענניכלאת
מודרניהמונחכילהזכירראויושוב .) 1892
מאמין""אניהשירחדש.כמשמעו:פשוטו

 ,האוטופיותוכנולחנובשלשזכה ) 1894 (
בשורהעימוהביא ,עממיהימנוןשללמעמד
שלום"ישאוכאחת.ואוניברסליתלאומית

היאהמהפכנותמלאום".לאוםאז/וברכה
שהאדם ,אנתרופוצנטרימאמיןאנינסתרת,

 ,("שחקי·לוויהבתלוומאזינה ,במרכזו
הנסתרעיקריושמנייןשחקי"),

כתמורה,ואףבמקבילמתייצב ,שלושה·עשר
ב"אניהרמב"םשניסחהעיקריםליוד·גימל

 .במרכזושאלוהי·ישראל ,תיאוצנטרימאמין"
הנפשמשאתהםוחופשאור ,אושרשלחיים
בשיר ,·כלא"מבורנמלט"שירת ,היחידשל
מןבאחדשנה).(אותההחדשים"החיים"על

ההזדהותדמות ,המלךשאולעלהשירים
מתבצרשאול,ששמוהמשודרעלהנערצת
המוחלטהצולבין·נקםמלחמתביןהניגוד
נגדבמערכהשנפל ,המלךשלרוחולשלום.

מציאתלנקמה.בתקווהמשוטטתהפלישתים
תנאיהיאשליחות>לשליח,<ברמזה"שלח"
שנפלו ,האומללהמלךשלחייליולתחיית

שיקוםצבא·המתים,במלחמה.איתריחד
שקטולאנחשלאהמלךובראשם ,מעפרו
נקםלמלחמתיצאמשוטטת,רפאיםכרוח

הנופליםוכלהחרבנמצאהכאשדוישועה.
האלמריעים ,האחרוןלקרבודרוכיםערוכים
"ויקראהמ~ווה:בקולו~לים", ל~"הגדול,

בחמלה,תתבטאהנקמההרף!".למשיחו:אז
כיהדם!שופכילכל"סלחתיבעוצמה.ולא

בית·שן",חורבות("על "םק~~בחסד
 ) 1907 (קין"לבנימזמורב"שיר .) 1898

התפיסהמןההתרשמותניכרת

מופיע"חדש"המונחהסוציאליסטית.
תפעלזהמה ,צעיר"פועלמעמדי.בהקשר

ליאמת-תורה!חורקים?אופניםבין
חדשה!".

באההראשונההעולםממלחמתההתרשמות
 ,בסקייחובטשראצלביטוילידי

על .) 1919 ("לשמש"בכליל-הסונטות
שאיננהגיהאברשלבמונחיםהעולם
היקוםאתהמלכדהדחףשממנהמתכלה,

נצחיתאחתבשאיפהבתוכוהנמצאכלואת
ניטשה.ונכבדותרבותדיברכוח,לתוספת

כברהעולםבחללכאשר ,טשרניחובסקי
והמושגאיינשטייןשלתורתומרחפת

עלמדברבפי·כול,נשמעאנרגיה
"איל",לעולמים.שיתבצר"חלום·~יל"

בתמונתרואההעבריהמשוררכוח.משמע

חדשהתורההכוח,שבמרכזהקוסמית,עולם
בדרישהישנות,תורותלידהמתייצבת

זאוסאוליה,שמני"האמשחלבחירה:
-החדשבעידןהבחירהלאמור:אבחונו?".

חייבת-האליל"בממלכתדוראחרון"פסל
תפיסהאוהנצרות,היהדות,ביןלהיות

ואיןחדש.ב"אליל"אחרונה,מודרנית,
שכתב ,טשרניחובסקיאצל"אליל"המונח

ליל-אלילים", ...לילה •."לילההשיראת
לאאולםבחדש,היאהבחירהלגנאי.נדרש

"הרצוןבעלשהציענימוקיםמאותם
מןמוסבתשבבריאההאחדותלעוצמה".

החיוניותאלהאנרגיההעוצמה,הכוח,
הצומח,הדומם,היקום:מערכותשבכל

והאדם.והגדולים,הקטניםבעלי·החיים
מסוגבמוניזםמתחלףניטשהשלהמוניזם

אדונים,שלההירארכיהמןבושאין ,אחר
אלאחופשיות,ורוחותעליוןאדםעבדים,
של"סימפוניותשוויונית,הפוכה,בהבלטה

האנושיהקיוםמרחביבכל ,וצל"אור
"והיה .וחורבןמוותהמנצחיםחיים ,והחומרי

 ."חי!-הסודותכל ,סודלאחד
אתמתארת ,כלילבאותוהשביעית,הסונטה
ביןשליחותואתשממלאכמיבחזית,הרופא
במלחמתבשוחה,וכברהחי.וביןהגוסס

ולשמעהפנסלאורהאינסופית,החפירות
האיש,לומדהרועמים,התותחיםקולות

כי ,בידיוומוותחייםגוזרמנתחיםשאיזמל
החי.לניצוץניתנהמוחלטתעליונות
בעינונספגהמתשלבעינוהאחרוןהניצוץ

להתחולליכולהכיהידיעהגםהרופא.של
החייםאתשתכלהקוסמית,קטסטרופה

האמונהאתכנהעלמותירה ,כולוביקום
בנצחוןהחיים,בנצחהבלתי·מעורערת

בשמששמקורםקומפוזיציה,שלתהליכים
עלובהתגברותםנוספות,·עלובשמשות
דה·קומפוזיציה, ,מתמשךהרסשלתהליכים

החיבורבעתוחלוף.חידלוןשלהתרחשויות
כבד ) 1922 (הדם""עלהשניהכלילשל

המהפכהשלטיבהמהולמשוררהתברר
("סדק"המחתרתמןיצאורקהסובייטית.

וכברוצדק,חופששירובפיהםהשיר)בלשון
ומשוויםבקדושה"תלייניםשלהכוחמופגן

למעןבעקביות,רוצחיםלאמורעקשנים",
אתהמשוררניבאוכמוכביכול.השוויון

ההמוניים,והטיהוריםהכ~יהמחנותעידן

שלסופהיהיהמהבבטחהמצהירהוא
-מנגינתםסוף"אךהחופש"."מנגינת
גםחלקםמנתיהיואלה ."גרדומותאזיקים,

תרומיותמידותבעלישלוגםעברייניםשל
("אנשיולקדמהלמדעשתרמוואנשים
שלגםוהשורהמןהאדםשלגם ,)"התרומות
ומכחולהיופי("כוהניואמניםיוצרים

אלהכיהמשוררמאמיןעדייןאמנים").
אמצעיהםגםויחםשמטרותהאחרונים,

לאנושותגאולהלהביאיוכלוטהורים,

מתגלה ,המשודדאומדשעה,לפיכולה.
שלנשמתומעמקישיצאההרעה","החיה
בעולםתשרודהמיוחלהיוםבבואאךהאדם,

דדהבא"ב"עמאנפלאה".אחת"הרמוניה
הרבהנשפךכיהמשודדיודע ) 1941-1937 (

העמים,מקהלתעלה"מנצחים"בידידם
וזעירי"הקטניםוגםהגדולים""המנצחים
העולםמנהיגיכללאמורהזעירים",
האוטופית,ראייתואולםלסוגיהם.

עלמרימהמאמין""אניבעלשלאופטימית,
ההרמוניים:הקולותאתנס

~לה ?i ~~חי~ת~לא ~נ~י~סע;ןםו~ל.
 ,םי~~~~~ליםך~לים ת;ני~~~~ז;יןה ,הן;,~
,ע;למ;ת,ע;לם~י nלנאזראחדשירלהי;ת

ד~ר:.:·י.ל~~לי°ם, u א~~ ז~;~ס~מ;תך~ל

הרי ,לזמנודדהבא""עמאבעלכי.רזאם
קורצוויילברוךשטעןכפיהתגלה,שהוא

הדם","עלכליל-הסונטותעלבדבריו
מןבדבריוהיהאםאבלהגדולה.בתמימותו
מחציתשלהמוניזםמןהמעבדשלהבשורה
 ,אחריושיבואלפלורליזםהראשונההמאה

 ,הרמוניאלא ,ניהיליסטיפלורליזםלא
-למשנהואחדעםביןכבודיחסימבטא

דווקאהתמימות,מןשיצאחזוןלפנינוהרי
האוטופיהאלוהפליגלאנושות,קשיםבימים

אחדים,בזמניםלהתגשםהאמורההצלולה
יותר.הרבהטובים

בעת-החרפה?"אתנוליך"לאןג.
ושואהמלחמה

התקופה""רוחאתמבטאטשרניחובסקי

מהפכנישהואמודרניזםשלבנוסחו
הצורניים.בכליוורנסנסיבבשורתו
העברנכסיעלוההישענותהמהפכות
הדרךחיפושמוניסטית:גישהמשרתים

 ,לחיוניותכסמלשמשובצורה.בתוכןהאחת
שלמכוחויופיהחיים,שבכוחלעוצמה

חדשות.נבואיותכבשורותמתנסחים ,האמן

והמלוכדהאחדותיהז'אנרכליל-הסונטות,
הספרותיים,הז'אנריםכלמביןביותר
באודהמתגלהב"אחד"האמונהאתמשרת
התמורהסףעלדדהבא",ב"עמאחדש.

מסימניה,הםוהשואהשהמלחמההגדולה,
"עםכאחד:שכמוהוהמרובה,אלהפ~יהבאה

האדם,בממלכתוגםהאחת.ומלכתוהזהב"
האהבההאחת,החופהאחרחיפוששליט

אחדשלמוותמחירהיהיהאפילוהמושלמת,
ככלנואשהחיפוש,מתגלהעדייןהזוג.מבני

תועבדביןהניגודמןמוצאאחרשיהיה,

לא ,הקיבוץנוסחבצוותאשחייםלחדות,
שלהמובהקהנציגאלתרמן,אותו.פתרו

שירתשלפניהאתלחדששבאההמודרנה,
ומהפכניבבשורותיורנסנסיהואהת,:זיה,

בהתייחסותההערכית,הד~יה •בצורותיו

האישיים,בשיריושליטה ,ולכלללפרט
ובמחזותיו.בפזמוניווהעיתון","העתבשירי

שלחדשנוסחמהפכניות.הןהצורותאולם
להישעןרשאיתואף(טרום·סיומית,חריזה
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חדשותנורמותקובעמלים>צירופיעל
הישנה,האשכנזיתההגייהטורים.לסיומי
נדחיםהרחוק.העברכנחלתנעלמת

פיוטיתלמורשהציותהמחייביםהז'אנרים
כז'אנריםוהקינההבלדהמועדפותקפדנית.
לכותבגדולחופשהמשאיריםפתוחים,

ו"כינרת,הרוחות""פונדקהמחזות .השיר

חדשנית:בפואטיקהמתגווניםכינרת",

והיתולאירוניהסממנידמויות.פיצול
מייחדיםביהמודרהמדעבחידושיוהתמצאות

הווירטואוזיים,הצירופים .מחזותיושאראת

והשתאות,בתהילהשזכוהאלתרמניים,
יערתמפתגוויותביגרתתמויוצרים

לתגובהשנועדואימאז'יםבחריפותן'
שלכוחםכאחת.וחזותית,הגותיתרגשית,

שלביצירותגםהיטבניכרהצירופים
התקופה""רוחאתלבטאהבאות ,אלתרמן

הישראלית,הציונית,היהודית,בהתגלותה
מצרים"מכותב"שיריכךוהכלל-אנושית.

והרסחורבןלתמונתאספקלריהשהם
עניים",ב"שמחתוכךדברי·הימיםבמהלך

ההתוודעותסףעלהושלמוהמחרוזותשתי
זוועותיהן.עלולמלחמהלשואה
שלחורבנהאתמבכיםמצרים"מכות"שירי

שלגורלןמשתקףשבהבירהעיר ,נוא·אמון
ב"שמחתהזמנים.בכלנחרבותבירות
גםוכךמצרים",מכותב"שיריכמועניים"

במלחמהשעניינםהשביעי""הטורבשירי
קולכבתהרבים,צרתנשמעתובשואה,
בחוצות"כי .היחידשלהאסוןלתחושת

עםנשטפתיךרים_עומ;ךוסנאדירברקברק,

בכישלון"הברק"),עניים",("שמחתביתי"
כולו.העולםגורלנשקףהאישייםובחידלון

"החולד":שם,
שנים,הוא:פיהע;לם,חצוי:פי
 •מספך;-,המ~תהיא Tפולה Tוכ •
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צדעללוותררוצההמשוררשאיןאף
היחידלנוכח ,באפשרותואיןהנחמה,
בחרפת-גורלם,בתבוסתם,הנראיםוהציבור
נאחזהואמעצימות.אימהמתמונותלהימנע
בתלבגידתאירוניברמזבגידה,שלבמוטיב
הרש"),ככבשת("צחהבעלהבאוריהשבע

וכךשקספיר.שלל"אותלו"רמזיםובשפע
נוסחערכים,ארנוןשללתחושהגם

דנמרקלמראההמלט,שלתגובותיו
שקר", ,שקר ,שקרכייודעת"אתהרקובה.

כיתימהאיןמלים".מלים,"מלים,דרך:על
בשיריםכאחד'והנמרץהמוכללהנוסח
פתוחמפורש,היסטורי_הקשרתלויישאינם

פירושיםמזמיןוהוארבות,לאסוציאציות
הדרמטיתהמחרוזתים.שובמפירושים

שללמצבוהביטוימןבהישעניים""שמחת
להיקראגםיכולהוהיאהוא,באשרהאדם

בעיתותהאנושותשלמצבהעלכעדות
למצבוהרומזותתמונותבהישחירום.
בארץ·ישראל'היהודיהיישובשלהנחות
ל"מחתרת"ונזקקהבריטים,ידיעלהנשלט

. -

אלתרמןנתן

לגזירותהכנעתוחרפתאתמעליושתגול
המחרוזתמחלקיבכמהלחושאפשר .השלטון
לאאירופה.יהודישואתשלמקדימהתחושה
כלאתהמגייסתהמנחמת,הרזtיהגםנעדרת

סיוםבטוב,לסייםכדיהנפשייםכוחותיה
ביןתחיי"עודחורבן:לעתדווקאהנדרש
להבל".לאיגעתכיתראי'/עודבתיאחים,

מכות"שירישלבסיוםאלתרמןינהגכך
שלהאש"ל"מגילתברמזהפעםמצרים".
תפקידממלאתהשחר""איילתביאליק.

שנותרההשאריתוהצלתנחמהשלראשי
עלהלאומיהמשוררשכתבבמגילהלפליטה,

- ,,"איילתבלהבות.שעלה ,·המקדשבית
הגדולה,הפיוטיתבמחרוזתנחמהמביאה
אזשלמצריםאתבהוצירףאלתרמןשכתב

הרס,שלבמכותהווהשללאירופה
שלעיניולנגדומות·הבן·הבכור·האהוב,

רעד;בלילמוטליםאחרוןחסד"אתהאב.
ריקם".לנותריםראשוןשחוקוחסד

המוניםרצחאב,רצחבן,רצח .,

מעציםוהואהאבמדמותנפרדאינואלתרמן
מכותב"שיריעניים",ב"שמחתכוחואת

השביעי"ב"הטורהשואהבשירימצרים",

שאינובהקשרגםכמורם>אב-("אברם"

בשיריכןלאאחים".עשרהב"שיר ,היסטורי
הבתמקוםיתעצםשבהםהעצמאותמלחמת

ב"מגשומיכאל(מיכלחלליםשנפלווהבן
ב"רחובותגרינברגצביאוריהכסף").

הרחמיםשעריכלננעלוכאשרגםהנהר",
ביושבאמונואתמביעובמרומים,בארץ

אתשמניעכמי ,)"באהוא("הלואבמרומים,
חוזרים,במעגליםההיסטוריתהמחזוריות

נעלה,אבוזהב"."דמעשלוקטנים,גדולים
הניגףבנועםדו·שיחהמקייםנצחי'אב

האלוהיםבכורות,מכתמוות,מכתוהמוכה
בכדים,הנבחרעמוילדידמיאתהאוסף
אבאלתרמן.אצלטרגית,באווירהנראה

יצחקלוילרבימענהלתתהנדרש
ודורשדרכיםצומתעלהניצבמברדיצ'ב,

נוקבלדו·שיחמוזמןרם","תשובתבתוקף
מטיםהסמכות,בעליהאבות,אצ"ג.אצל

אתהעבריםהמשורריםשניאצל
הרסניתבתקופהגם·המאזניים,כפות

האללצדמטאפיזיים,ספקותמעוררת
שלהזירהמןלסלקוביקששניטשההאחד'
בנוהרוצחהאב •האנושיהמיןכלל

לאובדנוהאחראיאודין")"גזר("הגלגול",
הדורסניבמראהומתגלה-לאביו>(מכתב
שלהגדולהיהודיהמודרניסטןקפקא,אצל

בעלהאב,העשרים.המאהבתחילתהפרוזה,
נראהלרעה,המנוצלתהסמכות

שמשרתיומחסד'רחוקבלבד'כאלוהי·הדין
אתמעוותיםואףמחמיריםעלי·אדמות

בתחוםהגדולהמודרניסטןפרויד' •עונשיו
האלמןפונהלקפקא,בניגודהפסיכולוגיה,

לאב·כוח,אדירתמטאפיזיתכיישות
נלקחיםלוהיקרוכלששלטונועלי·אדמות,

כיכידוע, ,הסבירפרויד .בניוידיעלממנו
הבןידיעלבדמיון'אובפועלמסולק,האב

אדיפוס"),("תסביךמקומואתלרשתהרוצה
הציבורידיעלנאכלוגםנרצחאבי·השבט

נרצחעמומנהיגמשהוסאבו"),("טוטםכולו
אף,עלישראלשבטישנים·עשרידילע

·עבדים,מביתשהוציאםדווקא·משוםואולי
("משהחדשהייחודבאמונתאותםוהדריך

האסונותאתהציגקפקאוהמונותיאסמוס"),

חזיוניתבדיקטטורההיחידעלהמאיימים
) n ובדמוקרטיה )"העונשיןבמושבת

אתבישרהוא ,) n("אמריקהקריקטורלית
ראותמנקודתהעשרים,המאהשלתחלואיה

מיניבכלהנעקדהיחיד'הבןבן'הקורשל
 ,מהפכניבמודרניזםזאתועשהאופנים,
פרויד •מטא·ריאליחידתי'הבעהבצביון
שהפתיעוהמהפכניות,דעותיואתהציע

שהוגשהוברורה,סדורהכמישנהבנועזותן'

לסטודנטיםובהחלטיותבבהירות
לחוקריםנמרצותובתזותבאוניברסיטה
דינמי'מוניסטי'עיקרוןולעמיתים.
אחדכשורשפרויד'אצלמוצגרב·עוצמה,

סימטריותמערכותועולותבוקעותשממנו
התפלגה,הפסיכואנליזהודיאלקטיות.

וחסידים>(אדמו"ר"חצרות"לשלושכידוע,
שלושלבלעדיות.חתרהמהןאחתשכל

 ,(מיןהמוניסטיותהפסיכולוגיותהתפיסות
סעדהבטיחוקולקטיבי>לא·מודעהישרדות,

פדגוגיותמסקנותהציעוואףהחולה,ליחיד
תורותלידןמצאוכברהןלרבים.הנוגעות

המארקסיזם·ובראשן'קולקטיביותיעש
ברמותשלטוןלצורותשהפכולניניזם,

אתהביעניטשהואכזריות.דיכוישלשונות
עלולההאלוהים""מותעלבשורתוכיחששו
מדם.עקובותולמלחמותלניהיליזםלהביא
שלאב,שליד-עריציםבשרועלחשקפקא
(נויראסטניה>ההיסוסמחלתשלשחפת,

וחוסרחלומותביעותיושליוםיוםבחיי
ובייסוריובפחדיובלילה.(אינסומניה>שינה
פרויד •כולוהאנושילמיןהצפויאתחש

המתבונן'כקפקא'.שלאיובדעותהמוחלט
מזורלהמציאבכוחובטחהנצחי'הלומד

אבלנפשי:לסבךשנקלעוונשים,לאנשים
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ינצחוויצריםערכיםביןבמלחמהכיחשש
ויבואובתרבות")נחת("איהאחרונים

בקפקאראהברורמקםקולקטיביים.אסונות
שלהבלני:רי·כלהב"יסודנביא·האמונהאת

להכירהעדיפההמערביתהתרבותהאדם".
אתהצלב,עלחדשישוכמיןבקפקא

בפרוידדבקהתרבותאותהנביא·הייסורים.

מרוביםדעותחילוקיאףעלאותו'והכתירה
הסירוס"),("תסביךופרטי·פרטיםפרטיםעל

התנ"כי'כיוסףהאדם,נפשמאירשלבכתר
הרי·גורל.חלומותפותרשלחדש,בגלגול

כמביאהאטוםהשואה,העולם,מלחמותשתי
המנהיגיםהעריצות,משטריטוטאלי'חורבן

הבניםברצחבזהזהשהתחרו("האבות")

שהקדיםזההואקפקאכיהראובהמוניהם,

והמרשימההמאוימתהסמלנית,בצורהלבטא
ולבאיםתקופתולבניהצפויאתמאין·כמוה,

יצרוהפסיכואנליזהשלריפויתורות .אחריו
לאאבלהאדם,נפשבהבנתחדשהתקופה

מנהיגיםשלמהלכיםלמנועבכוחןהיה
מצדאדם.בנילהמוניוחורבןהרסשהביאו

בכלמהפכנימודרניזםמבטאותהןאחר'
קפקא,האמנותיות.ההבעהצורות

אתשהעמידפרוידשלו'במונותמטיקה
אתשהשליטיונגלתורתו'כראיהמיתוס
מזכירהשתורתואולר'תורתו'עלהמיתוס

גםמעידיםניטשה,שללעוצמה""הרצוןאת
לאמונותהנוטהתקופהשלרוחעלהם

מאליו,מובןבשורשן.מוניסטיותחדשות,
ביןהמבדילהגבוהה,חומהלהציגשיש

ושלקפקא,כמואנשיםשלהומניותגישות
וביןהפסיכואנליטיותהאסכולותראשי

שהטביעוהרודניות,הפוליטיות,התורות
כולההאנושותואתעמםבניאת

דמים.שלבבתי·מרחץ
אינןהמוניסטיות,הפסיכולוגיות,התורות
במחציתהאנושילמיןשקרהבמהאשמות

מסייעותהןאבלהמאה,שלהראשונה
בתחומיהמוניסטיהמודרניזםאתלהסבירה.
ניתןמוגבלת,הבלתיוהשררההשלטון
רדיפה,שגעוןפרנויה,שלבמונחלתפוס
מןהיחידאצללאויב.אוהבביןמבחיןשאינו
עצמי'הרסהואפרנויהשלמשמעההשורה

אצלמצומצם.לחוגנזק,אוהרס,גרימתאו
טירוף·גבולות.נטולהואהאסוןהמנהיג

כלפיבשנאתולהיטלרלייחסאפשרזהמסוג
לכנסהבטיחהוא "קאמפו:ןב'מ'ייןהיהודים.

אחתובעונהבעתשתדוןבינלאומיתועידה
הדורסני'ובכוחה(סיפליס>העגבתבמחלת

רוחוהבינלאומית.היהדותשלהמרושע,
 ,רודפיואתהשיגההשליטשלהמטורפת

התקפיהסופי".ב"פתרוןלכלותםודאגה
טיהוריואתלהסביריכוליםפרנויה

שותפיואתשחיסלוסטאלין'שלההמוניים
שללהורגההוצאהאתאוקטובר'למהפכת
שלוהכחדהבצבאו'מפקדיםאלףארבעים
עלשטפלהעלילה,עמו.בנימתוךמיליונים
בושטיפלואלההיהודים,הרופאים
להביאיכלהלכליאתם,והצובנאמנות,

לאחרסטאליניסטית,נוספת,לשואה
יהודיאתמכלהשחיתהההיטלרית,

בקרבשנותרוהיהודיםואת·המועצותברית

אתגםהעממיות.הדמוקרטיותגרורותיה

וצאתםהדבורפדלעלהיפניםהתקפת
לראותישהבריתארצותנגדלמלחמה

הבאהבעליונות,לזכותפרנואידיכרצון
הרוצהאומהשלנחיתותרגשותעללפצות

האדםשלבהישגיומחירבכללהתחרות
הלבן,

עגנוןבכתביהתקופה""רוח .ה

בזיקההיהודית,והחברההיחידמחלתאת
המודרניות,המוניסטיות,התפיסותלשתי

 ,ליזה·הפרוידיאניתוהפסיכואנהמארקסיזם
המודרניהרומניסטן ,עגנוןלתארהשכיל
'מודרני'המונחהעברית.הפרוזהשלהגדול
נקלהעלשמגלהכפי ,בכתביוומופיעחוזר

במרביתהמחשב.באמצעותבדיקה

בפשטותמודרניהמלהמתפרשתהמקומות,
לדוגמה,מודרניים,בגדיםחדש.כמציינת

החיצוניתשהופעתו ,יהודישלבגדיםהם
מיאולםבבגדי·~ר~ים.הלבושמזהנבדלת
("אנשיםוגרושתו""הרופאאתשכתב

שללמעמקיוגםנזקקאנו")מודרניים
ביןנטול-פשרותמאבקכמבטאיםהמונח,
במלואהמתייצביםואמונות,דעותערכים,
 •והשמדהרגכדיעדזה,כנגדזהכוחם,
 ,מודרניעצמוהמכנההרופא ,מילךקובה
כמו-ב"נושנות"הדבקהבקנאותוגוזר

שכםאנשיאתשרצחויעקב,בניולוישמעון
אטימוות-אחותנו?")אתיעשה("הכזונה

כאחותנישואיהלפנישעבדהדינה,על
מתוךוהתמסרה·חולים,בביתרחמניה
הסיפוראחריה.שחיזרללבלרתמימות
גשותרדסטאטוסבעייתמכוחגםמתפרש

העירלווינה,שהגיעהפחח,בןשלנחיתות
פרוידיאניתתפיסהשלמכוחהוגםהגדולה,
גםבסיפורנזכרתארוטית),(טראומה

פשוט"ב"סיפורנאצי.סרדיוטשלהתעללות
נפשמחלתותיארהיריעהאתעגנוןהרחיב
רזון'שינה,חוסרסימפטומים:שלבצרור

לעוףמאדםסמליוגלגולכפייתיתהתנהגות
החייםנוסחאתלמבחןהעמידהואמגעגע,
ממוןמשיקולי<שידוךהחומריבצביונו
הטועניםשלמעמדםאתבלבד>,

אתגםכמוומשרתים,מנהיגיםלסוציאליזם,
בפצעהמסתיימת<אהבההפסיכואנליזה

בסיפורועגנוןתקנה).לושאיןנפשי
ריפוידרךמלהציענרתעלאהמורכב

ומקומוזמנופשוט""סיפוראלטרנטיבית.
הנה"ב"עדהראשונה.העולםמלחמתלפני
כלעלהראשונההעולםמלחמתהיאהזירה

בכלהחוזרבגורלו ,הנעקדהבןזוועותיה.
שזמןשלשום",ב"תמולמופיעהזמנים,
המאה.תחילתשלובירושליםביפועלילתו

האחדותי,בנוסחההטרגדיהכתיבתאת

לקולמוסוכניסויעגנוןהשאירהאריסטוטלי
קבורתבחקרשהתמחה ,ההיסטוריוןשל

שפירושבסט,הרבידי ,בביזנטיוןהעניים

 ,""שירהברומן ,סתיוהואהסמלישמו
כמוהיקפה,במלואהשואהנוכחלהתייצבות

כתבימגיעיםהשביח,העולםמלחמתאלגם
באמונתושדבקמיעקיפין.בדרכירקעגנון

מעברלהרחיקהיהיכוללאשבשמים,באב
נשמה,נרותוהעלאתיחידיםשללעקדה
שלהדתית,האמונהאושיותאתלזעזעמבלי

לבלק,ניתנהלכפירההזכותאבות.מורשת
מיתוסאתמחדששכתבגע,חמשוהכלב

וקורותיה,תבלמנהיגאב,והחליףהבריאה
עגנון •גמלשלבעורו ,וארץשמיםבורא

היהיכוללא ,נוראים""ימיםבעל ,המאמין
והתועבההזוועהעומקבכלולציירלהרחיק

בתוארומלואה"ב"עירכינהשהואמיאת
האבאתתיארקפקאהמשומם"."השיקוץ

בנו·קרבנו.ואתהאדמהפניעלהאכזר
הבניםלמעשימשמעותהעניקפרויד

גרינברגצביאודיאבותיהם.אתהרוצחים

גםוהסתייגות,תנאיכלבלי ,נאמןנשאר
אירופה,בשואתהנספיםעלקינהלעת

האלאתרומםאלתרמן •אבותיולאלוהי
עגנוןהנזבחים.ילדיודםאתבכדיםשאסף
חשביההעולםמלחמתתיאוריאתהשאיר

למשורריםזוועתם,במלואוהשואה,
פיוטייםאמצעיםבידםשישולפרוזיאקונים

 •בידיושהיומאלהשונים

חבולככלות-דממה""מלכות .ו
שמשפחתובבריגדה,חיילגלבוע,אמיר

בפרץשירתואתפתחבשואה,נספתה

למלחמהשהתייחס ,אקספרסיוניסטי ,נבואי
קץ;עדהרעילחכואש"ולשונותיבנאצים.

אז("כיהנץ"נהייחרישוקולותירעמי
באיטליההקרבבחזיתבהתהלכואצעק"),

והיהנוסחוהפךבאירופההמלחמהוכתום
 .יותרמאופקכבוש, ,אימפרסיוניסטי

אתמשפחתית.אישית,נימהרוויותקינותיו

המהפךבשיר-חלום,מחליףהואהבןעקדת
הנשחט,אני"זההתנ"כית:התמונהאת

והוא ,)"קחצי"(העלים"עלדמיבני/וכבר
העקדה.לאחרשנותרלמהביטויהנותןגם

אישעודואיןלבוא.אישעוד"ואין
ואחדהמת.הורישקולעודלהימלט/ואין

שנותרמידממה"),("מלכותעומד"נותר
נוסחמאש,המוצלהשרידרקאיננולעמוד
האש""מגילתנוסח ,"ךנתבאיוב

בנועםהמדברהאבנוסחאוהביאליקאית,
מכותב"שירילמיתה,שנועדהבכור

עלהמודההגדול""הכוהןגםאלאמצרים",
העולםבחללמהדהדותבעוד ,הניצחון
הדממה"ב"מלכותבשדה".תועות"אנקות

דממה""מלכותסלה".ינוחוהדורות"כל-
האלםהמוות,שלהבלעדישלטונםמחוזהיא

הקרב.שאוןבחלוףהמוחלטתוהדומיה
אףנמחקתבספרים,הגנוזהכולה,התרבות

שיריובשניאש.לאודישהיובדפיםהיא
ו"רגעדממה""מלכותלזה:זהשנסמכו
"ככלותשללמצביםביטויניתןתוהה",
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שלשעריהםבהיפתחמלחמה,בגמרהכול"
המתים,שלדיובהתגלותהמוותמחנות
כרוחותלהתהלךהמשיכו ,שנותרוואלה

השירים,בשנינראות ,מכולויותררפאים.
הפצצהשלתוצאותיהלזה,זהשנסמכו

וסמוךהירושימהעלשהוטלההאטומית,
הםהשיריםשנינאגאסאקי.עלמכןלאחר

השניםמןבבוקר"בבוקר'שייריםהקובץמן

שהשואה ,המשורראצל ,ן 953 •ן 950
חוויות ,בנפשו·יסודלחוויותהיווהמלחמה

-האטומיותהפצצות .מהןלהיפרדשאין
המיתוהערים,שתיאתוהשחיתושהוטלו
עםביחדיסמנו-אלפיםמאותאחדבהינף
הנאצים,שלהמוותממחנותשהיתמרהעשן
לשניהעשריםהמאהאתהחוצהגבולקואת

קו .והפוסטמודרניסטיסטיהמודרניעידנים:

מיטשטש ,גרפימדומה,כסימןעצמוהגבול
ואתצעמהאתהמאיינתהמאוימת,במציאות

תוהה":רגע"אשרשמסביבה.כל
,בגו~יר t~ח~~סר~ד .~~סר~ד
~ f זין·~~רוןרt~. 

הואןאורא;ר*יןר f ;לא
לעולם.זממהמלכותני

 Tעולם, jך~~ה~ןכות

וןמות.ת~ר~פןצב ryנכלא
ןןמות.ת~ר

l ~ f תוך~ערry ה
אבוד.משנהו

ודמות,תאר Tעוד"לא
ודמות.ת~רעודלא

למות.~~שרןי~קש

שללתמונהמתחברהרהורשלפנימירגע
"מלכותבשירשהצטיירה ,אבודעולם

וכרת,דומיהמלשוןגםהדממה,דממה,'.
שמחוצהההוויהואתתוך·הנפשאתמאחדת

השורהמוצא.וחוסראיבותבתחושתלה,
חורב,בהראליהולתמונתנסמכתהאחרונה

שלבמעמדלמות,נפשושביקשלאחרשזכה
ברוחלאבאש,לאאלוהית:התגלות
המציאות,דקה.דממהבקולאלאובסערה,

מיאתמשאירה ,הטוטאליהחורבןלאחר
יכולתבלאהגושי"ב"חושךשנותר

נאמרהאלוהותעלובמקום.בזמןהתמצאות
התחליףהגוף.דמותלהואיןגוףלהאיןכי

שלבמונחיםהמודרנילאדםנמצאלאלוהות
הנצחית,הדממהבמלכות .וחללזמן

כלשהן.אחיזהנקודותנשארולאלעולמים,
לאוראורביןגשרלאגםוזיכרוןלאגם

גית,הסרהתולדה .זמןחילופיהמציין
שלנחלתוגםבהכרחהיאמוות,שלאחרית
נותרדממה""מלכותבשיר •השירבעל
הואגם-שנותרמישלאחריובשיר .האחד
למות.נפשומבקש

עלילתיבפירוטהצטיירואלהמעיןתמונות
שוטגוויל ,האוסטרליהסופרשכתבבספר
הקולות ."החוף"עלהספר:יסודעלובסרט

גלובלית,אטומיתמלחמהלאחרהאחרונים,

·היםשפתעלברוחעפיםניירותשלהם
אנשים .ששרדהבאגיהברז,שלמיםוטיפות

 .לאיטרהמטפטףהברזלידלאגם .איןכבר
כגילויבנשקללא·רתיעההשימושלאחר

ייעלמומצעורים,לושאיןלעוצמה","הרצון
אתשבייםוולס,אורסוןהקולות.אחרוניגם

אותוחתםכסרט,קפקאשל"המשפט"
מותירהשאינהאטומית,אחריתשלבתמונה
האדירה.להתפוצצותפרט ,דבראחריה
האלימותסכנתעלשהצביעקובריק,סטגלי

חברה,כלשללפתחההאורבתהרצחנית
ב"אודיסיאהגםתארה~כגי,,,ב',התפוז

וגלקסיות.פלנטותביןמופלאמסעבחלל,,,
עולמותמגלהאינואינסוףלמרחביהמסע
כמורעים,אוטוביםכלשהם,יצוריםעם

כאירוגיזציהאולם, •הבדיוניהמדעבספרי
האלוהים,מותעלניטשהמפיהבשורהשל

ועייף,בודדזקן'אישבקצה·היקום,נמצא

הארבעה-עשר.לראיבסגנוןהמרוהטבחדר
<אהבהסטרגג'לב""דוקטורסרטואת

פצצותשלב"מח,ל,,קובריקחתםמוזרה>
כליוןהמסמלזה,מסוגמוותמחולאטומיות.

שלבמחזהומשוזרתקומה,בלאמוחלט
להורגהמוצאיםבגדי .""גטוסרבוליהושע

עצירישלבגדי·הפסיםהנאצים,ידיעל
יוצאיםההמונית,וההשמדההריכוזמחנות

ומושמדים.כלואיםשלבמחול

מחבר;תעולםז.לברוא
בשירתהמתחוללתהפוסטמודר'נית,בתפנית

המאה,שלהש~יהבמחציתגלבוע,אמיר
היציב,דמוי·העולם ,הסימטריהשירמתחלף
הנתפסתדמוי·ההוויהזורם,גטי'קיבשיר

גלבועאמיר

אולם,אינסוף.בדהירתמתחלפות,בפגים
כךהזקן'האלוהיםבמראהבריק,קואצלכמו
עייפים.חומריו-הקוסמוסגלבוע.אצל

היקום,במראהניטשהצפהאותההעוצמה,

אתהגבירהאףהאטומיתהפצצהנעלמה.לא
הזעירותביחידותיו ,בחומרכיההתרשמות

"מלכותונורא.עצוםכוחטמוןביותר
הדינמיקהאבלבאימתה.אדירההיאדממה"

עלהידיעהכעס.של ,גזרושלהיא
אינהמרעותה,אחתהגלקסיותהתרחקות

סימטריתקוסמולוגיהעםאחדבקנהעולה
שלירושליםכנגדמעלהשל("ירושלים

אפלטון'נוסחהמנגנותהספרותעםמטה"),
וביופיים,בהודםהמסתובביםהגלגליםועם
"סוף"מלכות".ב"כתרגבירולשתיארכפי

שגבראכאחדלזה,זהנסמכולאו"איגסוף"
במיסטיקהשנטעןכפיהשני'שלמכוחו

משלימיםאיגםו"איגסוף" "ףוס,,,היהודית,
הרומנטיקה.שלבניסוחיהכמוזהאתזה

בלאומרוץזרימהשלתמונהמציגגלבוע
ניתנתשלאבתכליתבשצף·קצף,סיום,

שלהםוהמורץההתפרצותלהשגה.
מגדרםהיוצאיםההוויה,חומריהחומרים,

שם:בלאשירעייפות.מחמת

דר P:;:ךם םי~~~ר;נ~סס.~רים
~אד םי~~~

ןסוף~בולוןנ;ו~ידת 1Jו5ן,ב~יב~~רוןנ;ום
ו~נ:י,רזיםך~ך;~יםקוז~יםך~ר

לרוץ;:ךםמו~י~ים
סוףןtזין
סוףןtזין

 ) 1985 (הולך"הבלו

מןלמעבראופייגיםפיסוקסימניבלאשירים
שאינולפלורליזם ,הסגור ,הסימטרייזםהמוג
עליתרנמרציםתחימהבאמצעימאמין

מתרחקגלבועאיןאף·על·פי·כןהמידה.
תוחםשאלוהיםקוסמית,מתפיסהלחלוטין

לשלוגסקיבדומהואחריתה.ראשיתהאת
בשירתו'ונזכרחוזראלוהיםששםהמודרני'

נלהבותשלמידהבאותהלאאםאף
<"עםגרינברגצביאוריאצלכמוודבקות,

לאלוהיםהפ~יהגלבוע.גםכךהנפח,,),אלי
המודרניבעידןוקירבה.כבודאומרתכולה
,,שבעבקובץיה,,"הללוהשירנכלל

בבוקר"שירים .)ן 949ן· 94(ן 11רשויות

 ,אלוהיאשריך : ,,ב,,הולדתנפתחו ,,בבוקר
שיר'אותובסיום .,,,ליחנצודברשתך
אלוהי' 'וה,,חסידית:בדבקותכמעטנכתב,

הפוסטמודרניבעידןחבוקים!".היינואיך

,,הכולהקובץשלבמרכזוהמשורר'של
הזורם, ,הקיגטיבצביונושהצטרף ,"הולך

ול,,איילהישנים,,שפתילכתובלודציתי

הבריאהנזכרת ) 1972 ( 11אותךאשלח
עםכביכול'תחרותית,בהצהרההאלוהית.

לבריאת ,משלודרךהשרהאנימציגהבורא,
(',ויאמרהשלמההמלהבאמצעותלאהעולם.
בהברות:אלא ,)''רואויהי ,אוריהיאלוהים:

מדדהך~ל
בוראהזבד

ל i~רא~ית
רא~ית

ת JJ ~~רמדדה
~ד~ד ~~

זוועתאתוחשבשואה,במלחמה,שצפהמי

25 
 ' 96מרץ



 t:Cו:ו(

ו~

במלהב"שלם",בוטחאינושובהאטום,
נבואית.אואלוהית,זאתתהיולוהאחת,

להמחפשאלאכליל'אותהמסלקהואאין
מןכחלקבדמותהזו'האחת.בהברהתחליף
מסוגל"דבר"החדש,לשלםהופכתהשלם,
ועולם.אדםלברואבכוחושישחדש,

"הכיסאות"-נדםשקולוהמנשרח.
ומסביבם

יהודייםומוסרנבואהדבריהחליףניטשה
שלבפיוששםהנלהבתבבשורהונוצריים,

בנבואתפתחטשרניחובסקיזרטוסJכרה.

נחתמצאלאכאשרמחודש.בניסוחישעיהו
ליופי'פנההבשורות",ומבשריב"נביאים
ב"בריתהציבשלונסקיולמקהלה.למנגינה

"דרי"הבשורה:מלותאתשכתב,האחרונה",
שישכניגוד'-ו"עמל""זזי")עם<מתחרז
הבשורהשלביטול'לאאבלהתגרות,בצידו

החדשה".שב"בריתוזוהישנה"ש"בברית

לפיהמתחדשותבבשורותיוהתמידאלתרמן
כשופטהריכנביא·זעם,לאאםהזמנים,צו

אורי •עמובשערהיושבמוסר'ואישחכם

בקינהבתוכחה,קולונשאגרינברגצבי
בהברהפורתאנחמהמצאגלבועובבלדה.
לאל"דבר".ההופכתהברהעולם,בוראת

מןשהתנערההאבסורד'במחזאותכן

ערכו.אתממנוושללהה"דבר",ה"לוגוס",
קולותאתוללעגלצחוקשםצ'פליןצ'רלי

אתשללוויונסקובקטהגדול"."הדיקטטור
המחזה .כלשהוממבשרהבשורהזכות

חומרימבחינתהוא,גוזו"ל"מחכים
מעמדשל<נגטיב>תשלילשלו'התשתית

עומדיםגוןואסטרולזימיו .המקראיהסנה
לשוואמצפיםהם •במדברהבודדהעץליד

גוזויגיעלאאםיורשעו.-יבואאםלגואל.
משמעות>לנטילתבכיווןאלוהיםשם<שינוי
נאום,נושאלאקיהעץ.עלעצמםיתלו

שלקולחיקוייכולליםהרצוציםשמשפטיו
שלמותשנותרומליםמגעגעים.עופות

 •נולעוררוהאלוהים,שללאדישותונדרשות
קומתו'זקיפותאתאיבדבקטשלהמבשר

הריקה,בזירהנשארהצלול.דיבורואת
תקווהשלכשמץקטןנעררקהצחיחה,
נושאאישהבמהעלמעלהיונסקואבודה.
והואשפתיולמוצאמצפיםשהכולבשורה,
מנסההואבשורתואתאילם.חירש,מופיע

אלאנשמעות,בהברותלאלהשמיע
לוחעלכותבשהואבודדות,באותיות
שלהצירופיםהקיר").על("כתובת
במידהמשמעות.מחוסריהםגםהאותיות

האותיותשלכלשהיהתקבצותשיש
(בצרפתית>כלשהומובןבעלילצירופים
גםכמוהאלוהים,שלילתבהםנרמזות
"הזמרתבמחזהלהתראות.הסיכוישלילת
וסלסולי"זמרתה"מסמליםהקרחת"בעלת
המגוחךקולהאתהמחזה,גיבורתשלקולה
המילולייםהשגיחעיוותיואתהאנושותשל
ובקטיונסקוהיומרות.בעלתהתרבותשל

מוניזםשלהתורפהנקודותאתחושפים

אותוומציגיםכלשהו'חברתיאודתי'
נעהארבודד'ועץישימון .איןשלכמיתוס
לשונות,ארבעמייצגיםששמותיהםנוודים,
ארבעאתתרבותיות,שייכויותארבע

שונהעצובה,אחריתמרמזיםהארץ'כנפות

סיני.במדברלמשהשהתבשרהמזולחלוטין
מיליוניהרפאים,רוחותאתאוסףיונסקו
עירפאריז'שלהגמורהחורבןלאחרשנים

כולם,תבלליושביכמטונימיההאורות
שהאנושותהגמורה,הכרתלדומייתוברמז
מאן'תומסעצמה.עלהביאההחטאה
אמונותשלהערצתןעלמבוססיםשכתביו
·הברית,לארצותעברהגוונים,מכלודעות
בלההנואתשםוכתבהנאציםשלטוןבימי

למשהייחסהוא ."הדיברותועשרת'מ'שה
רקלאהיהדות,כנציגהנביאים","אדון
תרצח","לאהציוויבהשנכלל ,חסדתורת
הכתבהאלף·בית,המצאתאתגםאלא

בכךהשלמות.האותיותפלאאתהמוליד
יוםארבעיםהצורב~ק.רתמשהעסק

כפישניהם, ,נסקוויובקטלילה.וארבעים
של("התיאטרוןאסליןמרטיןשהסביר

לארץהולדתםמארץהיגרו )"האבסורד
להוסיףהראוימן ,אסליןשללהסברואחרת.

עיניהםלנגדראוהאבסורדמחזאיכי
להשחיתןלהןהאורבתבסכנהתרבויות

"רוחשלהיכרכסימןותיארוכליל,
הםהאנושי.המיןלכלהצפויאתהתקופה"

שבהםבמחזותמרשימה,בצורהזאתעשו

ומתגלה"ביתהתגהבשורהמתהפכת
מחזאותומיואשת.עלובהאונים,מחוסרת
המאה,למחציתמסביבשנכתבה ,האבסורד

אלאת, 1אחדכנגדת 1אחדמציגהאינה
ת 1אחדשלהאשלייתייםשרידיהאות 1~ינ

שלבאמצעיםהתוכחה,לבלי·שוב.שנחרבה
כמתאימהלהםנראיתהמלים,מעמדביטול
וסימןהאדםצלםלארנוןהחששלהבעת
לשונית.תרבותכבעלשלוההיכר

וקאמיסארטרבשורה:נעליט.
שלביצירתםגםמשתקפתהתקופה""רוח
המאהשלגדוליםבשורהבעלישני

נשארושניהם ,וקאמיסארטרהעשרים:

הםהאדם.חירותשעיקרםלרעיונותנאמנים
בעתהמלחמה,לפניעליהםויתרולא

שחוריםכ"חרקים"והתגלותההשתוללותה
כעכברושיםאו('הזבובים">,מוותנושאי

לטפחםוהמשיכו ,)"('הדברמגיפהמפיצי
האבסורדתורתנאצית. i-i 'הזוועהימיבחלוף

האבסורד'למחזאותגמורבניגוד ,קאמישל
ההגותיערכןבמלואהמלים,אתמקיימת
משמעהת 1שמגויססארטר'גםוכך •והרטורי

המעשהאתהמולידהמהפכנותלדידו
למעשיםהמטיפהכתיבהוגםהנאות,

וקאמי'סארטראצלגםאבלהנדרשים.
סארטר •העברמןבשורותשלמעמדןנחלש
המיםלמראהקבס,הנתקףגיבורואתתיאר

יכוללאהואלמיניהם.בעלי·חייםהשורצים
טבעביןלחלוטיןשהפרידכמילהסכים,היה

במזמורהנאמרעםבן-חורין'לאדםדומם
ומעשהאלכבודמספרים"השמים :התהילים

'הבחילה"גיבוררוקנטן'הרקיע".מגידידיו
האנשיםממראהסלידהמתמלא ) 1938 (

ביוםהיםשפתלידהמתהלכיםוהכומר
ואי"כלהמחזההצהריים.אחרראשון
להתנהגותסארטרשלתגובתו- ,,אלטונה
לאחרמידהשתלטני'ולקפיטליזםהנאצים
שלהבעיהאתמחדשבוחן-המלחמה
למחזותומתקרבהמילוליתהבשורה
למיןהצפויהכיליוןעלנבואה •האבסורד
שלמפיונשמעתהעשריםבמאההאנושי
מוקלטתהנבואההשפוי-המטורף.פראנץ'

בתוכושההיכלאותבחדר'רשם·קולגביעל
תקנה.ללאהיאטירוף,מחמתאומרצון
מעשיםלרבותבתוכו'המתחוללוכלהחדר
אנושות,שלל~מלההופךעריות,גילוישל

עללתהותומוסיפההנאציםבעידןשכשלה
הסמיךקאמיהמפוקפק.עתידהועלעברה
"היהסיזיפית.עולםלתחושתהנדיבותאת

לתביע.ה:כתמורהשהוצעצו'הואנדיב"
גמורה,במהפכהחלקוטולמהפכןהיה

אףהנפש.אתגםלמענהלהקריבשכדאי
למלים,יחסואתמחמירסארטר'כמוהוא

הנערהקולבמלחמה.שאירעמהלאחר
לאואישבפאריזחסיןבנהרעצמהשהטביעה

ומליםמעשיםבעוצמתומכריעלהצילה,חש
בשעתהאמיתיהמבחן •וחסדצדקהשל

כ"אפיפיורהנופלהגיבוראתהציגהמלחמה
בעיר·המרזחבביתהדיבוריםשטףמדומה".

מציבאלאבשורה,מביאאינואמסטרדם,
בזיקתועצמולראותאדםכליכולשבוראי

התפילה,ולאשהאלכוהוללבעל-תשובה,
קאמישלהנובלהנחמה.לומציעים

בנהרבדגי·הטרףנפתחת"הנפילה"
האדםאתעיןכהרףהמכליםהאמזונאס,

הגלומההחירות,תורתלתוכם.הנופל
ותורתסארטר'שלהספרותיתבכתיבה
שלהספרותיותביצירותהנראיתהנדיבות,

התורהמןהבעתן'באופנינבדלותקאמי'
בכתביםהעיוניים.בכתביהםהשמיעושהם

נוסחאותעלההתרפקותההגותיים'
בכתביםומכרעת.גדולההיאמוגדרות

מתפצליםומחזות,רומניםהספרותיים,
מתלכדותאינןהנשמעותהבשורותהקולות.
אותהמביעותשהמליםעולם,לתפיסת
המאמיןסארטר'מוצקה.אחתישעכתורת

לכדורעליונותנתןמוחלטכערךבחירות
והראה,מזוהמות"ב'י'דייםהנורההאקדח

הקומוניסטיתהבשורהאתלמעשה,
 ,הסיזיפיבאבסורדשדבקקאמי'בעיוותיה.

"תרבותשלכוחהאתכנהעלהותיר
המתמידהמאמץאתהחשיבים-תיכונית",

שנלחםהאיש .ההרלראשהאבןאתלהביא
שהטיףהמשפט,במערכותגזר·דין·מוותנגד

לאמת,ת 1נאמנת, 1נדיבת, 1ידידת, 1לחבר
ש"עבר"ה"מומר",אתקולמוסבאותוהציג

ולשונוהאלילים,לעבודתהקתוליותמן
שלמדהמיסיונרהקר.בתערנחתכה
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להכירלכמרים,הספרבביתהיפה,בגרנובל
הרחומה,הקתולית,השמשאתולהוקיר

רובה.ובידוהלוהטבמדברהסלעלידמחכה
החדש,הקתוליהמיסיונראתלהרוגבדעתו
לעובדיישעלהביאבמטרהכמוהו'שנשלח
 .האכזריהאליל
שלבשורותעםמתנצחיםובקטיונסקו

שניטלומבשריםנגדןומציגיםכתבי·הקודש
הםעדייןאבלדיבורם.וצלםצלמםמהם

וקאמיסארטרודם.בשרשלבגוףנראים
גיבורשלאישיותועלמוותריםאינם

פועלת,כאישיותהרומן'אוהסיפור'המחזה,
חירום,בתנאיגםנשמעיםוהרהוריהשק;לה
לויןחנוךאימה.מעורריקיצונייםבמצבים
שהציבולגבולותמעברהרבהלכתמרחיק
המחזאותמןגםומתרחקהאבסורד'מחזאי

מכלולמעשההאקזיסטנציאליסטית,
מציגהואבמחזותיותקופתו.בניהמחזאים

שרידנותרולאלגזריםשנחתכודמויות
וממהמלשונוהאדם,מןכלשהומכובד
האנושיהקיום .לחייוטעםלתתהיהשאמור
במחזהגםדחוי'רקולאנלעג,נראה

וגם )"מבבלהגדולה("הזונההמיתולוגי
אחתועל )"איוב('י'יסוריהתנ"כיבמחזה
אועל·זמני'שרקעםבמחזותוכמהכמה

מלמדותבמחזותהנשמעותהמליםאקטואלי.
מלכדת.משמעותבושאיןקיומימצבעל

הןאבלבזמר'אובשיחנשמעות,המלים
הרצוףהמאיין'הנתיבמןנפרדבלתיחלק

הנפשותאתהמכלותאכזריות,מהלומות
היכולתהדיבוב,אמנותבמחזה.הפועלות

ילדואשה,אישואדם,אדםכללדובב
היררכיהלקבועבליבלשונם,ומבוגר

הפלורליזםשלמסימניוהןסגנונית,
אחדותעלשומרלדיןחנוךהפוסטמודרני.

בחלקיגםוהפרוזאי .בשיחגםסגנונית,
כלאתהמורידההנמכה,שלבמגמההזמר'

נקודתנמוך.מכלנמוכהלדיוטאהדוברים
בקסמהמרהיבהקודרת,ניהיליסטית,מבט

שניטלזמןתחושתמבטאההתיאטרלי,
המורשהמןערכיםשלמוראםהימנה

קיצוניתחדש,מסוגאימההתרבותית.

והחברה,האדםפנימעלהמסיכותבהורדת
אףהאימתניהמוניסטי'במודרניזםמתחרה

 .דרךלהסללואףלה,שקדםהוא,

יםסיפוריהחדש":"העולם .י
חידושיההםוהאקזיסטנציאליזםהאבסורד

העשרים.במאההמערביתאירופהשל
(אוביל'הבריתבארצותבעלי·שםמחזאים
עלהתרפקואלבי>ויליאמס,טנסימילד'

הפסיכואנליזהשלמדרשהמביתמוגיזמים
אתביטאוהםואולר).(פרוידהווינאית
החדש"ב"עולםהחייםשאורחהאדםחולשת
"החלוםהטרגית.נפילתואתמחמיר

לכלוהצלחהגדולההמבטיחהאמריקאי",
ביצייפורלרסיסים,בהתנפצותונראהאדם,

ושמהב"חשמלית ,"המתוקההנעורים
"מראה ,"סוכןשלב"מותוכמותשוקה",

אלהמנוסה ."הנפילהריליאחרהגשר"מעל
בקדרותהנראיתהאלכוהולואלהסמים

לתוךארוךיוםב"מסעהמייאשת
פארהיברסיטה,האובאפילוהלילה".
נראיתהאמריקאית,התרבותשלותפארתה
 ."דולףמוירגויניהמפחדבימייבכשלובה,

הנכסףמבצרוהאישי'הביתשלחוסנווגם
מעמד'מכל·הברית,בארצותאזרחכלשל

הרצון ."עדין"איזו-ןבמחזהבפגיעותונראה

ושקיבלניטשה,בישרשאותולעוצמה,
נראהאולר'שלב~שנתוהסברתוספת
מגסהשבובמעמדהמעליב,הנמוך'מצדו

כיהצולעתהנערהאתללמדלשעה,האורח
גופני'מוםעללהתגברניתןהרצוןבכוח
היסז;ריחולישללממדשהגיעהנחיתותועל

 .)"הזכוכית("ביבר
העלובותתוצאותיועלכוחלהשיגהרצון
הקאמריים,במחזותבעייתיותובמלואנראה

הואוסביבתה.המשפחהבחיקבהתרחשות

ביצירותהנרחבת,בזירהשאתביתרנחשף

ים.בלבבמאבקיוהאדםמתוארשבהן
מקוםנודעהפסיכולוגית-אנליטיתבמחזאות

ניצבהגברהים,בסיפורילנשים.ראשי
 ' 11דיקביב"מוהגורליות.במערכותלבדו

המאהבמחציתשנכתבמלוויל'שלהרומן
שלבכתביוכמונשקף,התשע·עשרה,

מעצור.יודעשאינוהשלטון'יצרניטשה,
ההצלחהאתניבאהגרמנישהפילוסוףאלא
האמריקאיהסופרהעליון"."האדםשל

ה"מלכותי",החובלרבנפילתו.אתמתאר
הכומר'שלהציווייםמןמתעלםאחאב,
החברהשלומערכיההזועם,המטיף

ואחאבאיזבלשהתעלמוכפיהפוריטנית,
מודרנינביאהנביא.אליהושלמאזהרותיו

המפליגיםאתמזהיראליהו'ששמומטורף,
אבדוןמפגיאחאב,שלאנייתונ"פיקווד",

רבלאזהרותיו.שועהאינוואישלהם,הצפוי
כפייתיתלאידיאהמשועבדהקנאי'החובל
וקציניומלחיוכלאתמכניעוהואאחת,

הפרסיהנביאשלהאשתורת •האחדלרצונו
הסובבכלמטאפיזית.משענתלומשמשת

וייתן'בלהנקם,לתאוותנכבשאחאבאת
רבשלבבשרונגסשכברבמצולות,השליט
אחת.רגלעםוהשאירוהחובל

אלילים,עובדהדתית:האוניברסליות
<נאמןהפרסיפידאללההנוצרי'ישמעאל
יושביכלאתהמסמלתהספינהאללה>,
למוותהמוליךרצונומולעומדותאינןתבל'
במחציתההעולםתמונתהחובל.רבשל

העשרים,המאהשלהמאוימתהראשונה
שהתבשרהכפימלוויל'שלברומןמתבשרת
הרומןניטשה.שלהעוצמהבתורת

לנוסחגללהתגהגדול'המטאריאליסטי
שלבנובלהבהיקפו'מצומצםסמלני'

והנער'הוותיקהספן ."והים'הזקןהמיגגווי

משותף,במאמץמצליחיםדרכו'אתשימשיך
הדגאתללכודכל-הכוחות,כלותעד

החוףאלבדרכםנאכלשללםאבל .הגדול
 •בשרוממנושניטלהשלד'עםשביםוהם

מעמידיםבגווי'והמימלווילהסופרים,שני
למראהכמטונימיהביםהגנוזההעוצמהאת

הואלמזונו'בטבעתלויהאדם .כולוהיקום
במאזןאולם .בעיניושנראהאתולוכדצד

החזקיםהכוחותאתלנצחבכוחואיןהסופי
אתבישרמלווילביקום.הגלומיםממנו

מתפיסההאנושילמיןהצפויהכיליון
עיוורת.שנאהידיעלהנשלטתמוניסטית,
האדםאפסותעלקינהכתבהמינגווי
הטבע.איתניעםפרנסתועלבהתמודדו

ישמעאל'בפידבר·בשורההשאירמלוויל
המינגוויאיוב.בספרכמושניצל'היחידי

 ,ערחבשלבדמותוישועהפתחידהרת
אתלהמשיךוהעתידהזקןאתהמלווה
אוליהמסע,שלהכישלוןאףעלמורשתו
הזקן.שלבחייוהאחרון'

בנוסחמעלה ,"בו•מלתעותבנצילי'פטר
אתברמזהמשאיר-היפר·ריאליסטי

1G 
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קלמנסה

מדייקוריאליזםסמל'גוריה,אלשלהצירוף
גיוסה-קודמיושגיאצלהמצויבפרטים,

הפעםזיק".'מ'וכישלפוסטמודרניתנוספת
נערההטורףהכריש,שלהיאה"יוזמה"

קהלעלמוראואתומטיללחוףסמוך
בגירסתו ,""מלתעותהספרהנופשים.

חיתההקופתיתשהצלחתוהקולנועית,
פיעלשנוצרוהסרטיםשלמזוגדולה
חזרהמינגווי'ושלמלווילשלהיםסיפורי
("מלתעות"המשכיםכבעלמחדשוהתנסח

אוניםמחוסרהאדםנראהושובושוב .) 3 , 2

הקדומה,היםחייתהכריש,עםבהתמודדות

האומה •כלווייתןשכמוהוהמיתולוגית,
·אטוםפצצותשהטילההגדולה,האמריקאית

לעוצמתה,סייגנקבעלירח,אדםוהעלתה
פניואתמראההקדוםהטבעכאשר

שישפוסטמודרנית,עולםתחושתהזועפות.
כאשליה,הכוחניותמןהסתייגותבצדה

27 
 ' 96מרץ



 5וי~
ן~
~ 

התקיףאקואומברטוב"מלתעות".נשקפת
שהתרבותההיפר·ריאליזםאתקצףבשצף

אימצההפרסומית,זובעיקרהאמריקאית,

אירוניסמלנינוסחהעדיףהואלעצמה.
שלוסרטיםספראכן ."הוורדב'ש'ם ,בלשי

מסתכנים'מ'לתעות"דוגמתמוגזםריאליזם
שלבכוחוישאבלהטוב.בטעםבפגיעה

תקופה,עלנאמנהלהעידהזההריאליזם
המימטייםההבעהבאמצעילהדישלא

 ,רשמי·קול(דיסקים,להדהים,המשוכללים
ולמרחביקרובלטווחמצלמותמחשבים,
לטפח,מוסיפהושהיאבידהשישהקוסמוס>

אתהמפריזותהבעהצורותלהמחפשתוהיא
המציאות.פני

הניטשהמאבקשלנוספתגיוסה
'מ'סעברומן:קורצמןדןהעלהבאוקיינוסים

 ,,,'אינדיאנאפוליסהאניהשלטיבועה-גורלי
כקלטתוגם , 1990אתניאום,יורק:("ניר

הואהנוסחמישיגן>.אוניברסיטתבהוצאת

ואמנות(יתר·ריאליזםפוסטמודרניסטי
 ,סוחראנייתרבות).דמויותשלהדיבוב
לאנייתחירוםבעתשהפכה
לעמודיכלהלאנושאת·משא,מלחמה,
בלאהיפניים.המפציציםמולעצמהבכוחות

הוטבעההיאוהאווירהציכוחותמצדעזרה

נתוניםהים.אלקפצונפגעושלאאלהוכל
בשברינאחזיםהכרישים,שללמלתעותיהם

סירותעלנואשבמאבקמתמודדיםקרשים,
במטהלגורלם.מופקריםהםודדות,בהצלה

ז;נתי·מעט,בהיעלמם.חשיםאיןהמלחמה,
נשאריםוקציניםמלחיםמאלףלמעלהמתוך

בדומההבודדים,השרידים,בחיים.

בליאבל ,מלווילשלברומןלישמעאל
שותפיםלהיותכדייוותרושליחות,תחושת
שלומיאליות .אמריקאיכישלו~ןשלבסיפור

כמוהתגלתה,בעולםהאדירההמעצמהשל
הדבור.פדלשלההפצצהבעת

אתהחרידוהשלטוןותאוותהרודנות
הפצצהעולם.מלחמותבשתיהאנושות
שלומוחלטתאת ,כביכולהוכיחה,האטומית

להשמידהמסוגלהאדם,בידישניתןהכוח
האדמה.פניעלהמצויכלואתעצמואת

טסהמאוכיהיסטוריוניםמפיהיא(סברה

את ,וקיסינג'רניקסוןבימישינה,טונג

הקיצונית,האנטי-אמריקאיתמדיניותו

המועצותבריתבידישישלונודעכאשר
אתלהציתבכוחןשישאטומיות,פצצות

תושביכלעלכליהולהביאהאטמוספרה,
תשמדנהאטוםפצצותכיהניחתחילה .סין

אתלהכריעבכוחןיהיהלאאבלמיליונים,
האוויר'אתשתצתנהפצצותעלהכף.

מדינתשלמשטחהמחציתותשרופנה
להשאירכדיאולי ,בלבדמחצית ,ישראל

בירושליםלאיסלאםהקדושיםהמקומותאת
חוסיןסאדםגםנשחץ·טירופודינרכנם,על

הסקאדיםלאחרעיראק.שלשליטה
מי ,אמראניבתללעברששלחהראשונים
הפךכיהמלחמות",ם tt "במונח,שהשתמש

היםסיפורילקרמטוריום).העבריתהעיראת

ל'מ'לתעות"ועדוהים"ר'הזקןריק"מ'מ'ובי
'אינדיאנאפוליס'",האניהשלר"טיבועה

רבעלק,וולחרמןהקיז",על'המרךלרבות
חבראתנגדושקומםהמטורףהחובל
השואהתיאורעםגםשהתמודד ,קציניו

זירותיה,בכלהש~יההעולםומלחמת
עלאמריקאים,סופריםמפיודווקאמלמדים,
גיוסההאנושי.היצורשבידיהכוחגבולות

 ,מלווילשלואוניברסליסטיתמוניסטית
בסיוםהעולםאתמחזירה ,התנ"ךשלברוחו
ערבששררובוהולתוהו ,הגרנדיוזיהרומן

דואליסטית,תפיסההאלוהית.הבריאה
האדםאתמראההמינגווישלוהטבעהאדם

תפיסה .באדישותוהטבעואתבעליבותו
החברהאתמראהבנצ'לישלריאליסטית
מפנישלההמנוסהכבסירנותה"נופשת"

דוקומנטריתתפיסהשבסביבתם.האמת

המימסדחולשותאתמגלהווק,שללמחצה
שפויבלתיחובלרבהממנההצבאי,
למשפטומעמידמלחמהאנייתשלכמפקדה

הצלחהלשם ,כנגדושמרדואלהאת
בנוסחוקורצמןהיפנים.נגדבמלחמה
שלמציאותמתאר ,המלאהתיעודי

אנייתשלזוהרנטולתאביהחוסר·אונים,
·מטוסים,נושאתאו·תותחים,רבתמלחמה

מלווילשלביצירהגורלה.למופקרת
החובלרבמוניסטית.קיצוניותמתבשרת

כדמותבאנגלית>הערצה,של(במשמעויד
ב"ניליגםנראהלה,לצייתשישאלוהית

עלמוותןדיגזרנגזרשבההנובלה ,"נד
עליונה.סמכותשלמכוחהשבאדם,היפה

הציותמתחלףהמינגווישלהיםבסיפור
לחוקיאואחאב,שלהנקםליצרהעיוור
בשיתוף ,בהםמחויבוידשקפיטןהחירום

וביןהוותיק,הדייגניןהרמוניפעולה
אצלהחובלרבנגדהמרד •חניכו ,הנער
היההציותחיוביות,תוצאותמשיגווק,

מלווילשלהיצירותלקטסטרופה.מוליך
גם.וכךיחידים.במרכזןמציבותוהמינגווי

בכלובמוגןמנוסה,ספןיוצא ,"ב'מ'לתעות
בועהב'ט'י .השחץנחייתלהילחם ,ברזלשל
הרבים.גורלנשקףאינדיאנאפוליס"של

 ,ל"חולשה"מ"עוצמה"המעברברומןמסתמל
או ,הבודדהאדםבדמותמדוברכאשר

נואשבמאבקשליטהיצרשלבחילוף
הרבים,אלהיחידמןתזוזהלהישרדות.

בזולת,להתחשבותבלעדיתמאדנותמעבר
בתחינההמצווה,הקולשלהלהטחלפת.ה

מתגלות ,לגורלושהופקרהמיוסרהאיששל
יםלסיפורמוקדם·יםמסיפורבמעבר
שחלוהתמורותכהשתקפותאלהכלמאוחר.
אלהיחידמןהעשריםהמאהשלברוחה
הוחיהאלהמוחלטת,הצייתנותמןהרבים,

סארטרדוגמטית.נוקשה,תביעהכלשל
עליון.כצובמגויסותמנוסביקשעדיין
פנההאדם,בנפשהתבוננותובתוקף ,קאמי

האשה,בדמותיותרהמתונההמהפכהאל
אחדלילהשל"נגידה"במסעלהשדי

ז'ואן,דוןעורך·דיןשלובקולו("הסוטה")

('הנפילה"),תשובה"בעלל"שופטשהיה

האדםהחדשה":"הפיזיקהיא.

וארץשמיםחוקותכמנסח

ועדממלווילהים,לסיפוריהמשותףהצד
מולהאדםשלהאוניםחוסרהוא ,קורצמן
שלושתהםבלתי-נשכחיםהטבע.איתני

אותברק,ידיעלהוצתשראשםהתרנים
ה"פיקווד"שלתהומההצלילהאתהמנשר
לאחר ,השלדשלהמראהכזהוואנשיה.
 ,אותושכיסההנשראתוזללוטרפושהדגים

רחמיםהמעוררים ,והנערהזקןולידו
ונטרפתההולכתהנערהתמונתבתבוסתם.

ונמהלנשפךודמההגדולהכרישידיעל
הצמאיםהמלחיםפניהחוף,לידבמים

אוקיינוסמילשתותומנסיםעד-מוות
אתושובשובמגליםוממיתים,מלוחים
האדישהטבעניןהמבדילהעצוםהמרחק
האדםובין ,בלתי·מוגבלשכוחו ,והאכזר
 ,יצריואםגם ,תמרונונכוחהמוגבל ,הכושל
עםבמאבקיולולסייעבאיםתבונתו ,נסיובו
מתגלההתקופהרוח •אותוהסובבהטבע
מצדההים,בסיפורישנקבצוהמראות,בכל

התקופהרוחשלהאופטימיהצדהפסימי.
אתלגלותשנועדונ"מסעות"לגילויניתן
מופתדוגמתתבונית.נדרךהטבע,חוקי

הספרהואזהמעיןמסעשלולמהותולתוכנו
וליאופולדאיינשטייןאלברטשכתנו

-החדשההפיזיקה"התפתחותאינפלד:
וקוואנטים"יחסיותועדראשוניםממושגים

 .) 1977פועלים,ספריתעברי,(תרגום

 , 1938בשנתלראשונהלאוריצאהספר

אינפלדהוסיףמועטותמעדכנותהערות
שמח"אניבמבוא:והוסיף , 1960באוקטובר

שלעבודותיוכלכמוזה,ספרשגם
לאחרגםמחיוניותואיבדלא ,איינשטיין

לספרהמשותפתהקדמתםאתמותו".
הספרכיבתקווהמחבריושנימסיימים

המחבריםביןפשוטה""שיחהאלאשאינו
המאבקמן"מושגלהםיתן ,קוראיולבין

להעמיקבשאיפתוהאדםרוחשלהמתמיד
בתופעותהשולטיםהחוקיםבהבנתחדור

אותנו".הסובבהעולםשלהפיזיקליות
מודגשכולוהספרבמהלךוגםבהקדמהגם

ומושגיםפילוסו~ייםמושגיםביןהקשר
יחס ,בעקיפיןמתגלה, ,וכךפיזיקליים.

האדםלרוחהמדעניםשנישרוחשיםהכבוד
חומרמעמידיםהםהיקום.לטבעבזיקתו

ביחסיולא ,לימודשלבקשרזהלידזהורוח
 ,לטעוןניתןאמנם,הורמה.ומלחמתניגוד

הטבע,בחקרהעצומהההתפתחותכי

במאהמשועריםבלתילשיאיםשהגיעה
ישכישלימדדקארט,עםהחלההעשרים,
בעוד ,סודותיואתלגלותהטבעאתל"אלץ"
התבוננו ,אריסטולרבותהרחוקים,שקודמיו

מראהפיעלוניסחושהוא,כמובטבע
הצליחאריסטומכלילים.חוקיםעיניהם
אבלהיום,עדשתקףצמחיםשלמיוןלהציע

המדעיםבתחוםהאחרותהבחנותיו
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 ,ניסוימעבדה, .והוחלפושונוהמדויקים,
פניואתלגלותהטבעאילוץמשמעם

אתמציגיםואינפלדאיינשטייןהנסתרות.
כצורתולאעובדות,לגילויכדרךהניסויים
 ,,(ב"הדברת .כלשהןו"הדברה""הנבעה"
נאלצתווירוסים,בחיידקיםמלחמהמחלות,
מגליםכבודשליחסהרפואה).תורתלעסוק
שלהתפיסותגבילגםהספרמחברי

עובדותחייבוכיצדמראיםרקהםקודמיהם.

הסבריםשללמערכתלהוליךחדשות
להביאהיאתיאוריהכל"מטרתחדשים.

חדשיםניסוייםלהציעחדשות,עובדותלידי
וחוקיםחדשותתופעותגילוילידיולהביא
משתמעהמודרנית,הפיזיקה .) 63 (חדשים"

הפיזיקהעםלדו·שיחמתייצבתמדבריהם,
הפיזיקהעםובראשונהבראשהישנה,

בסתירהידע,בתוספתמדוברהמכאנית.

פניםבשוםאולםחדש,מפניישןשלוברחיה
עמוקה.החשבהמתוךאלאבזלזול'לא

 ,בוומופיעחוזרמודרנישהמונחהספר'
אופייניותפלורליסטיות,עמדותמבשר

הפצצותהטלתשלאחרלפוסטמודרניזם,
שהגיעהאישכילגלותמפתיעת.האטומיו
גיה,האברשל·פיזיקליתהמתמטיתלנוסחה
המפורסמותמןהמוניטיןבעלתהנוסחה
הדרךאתשסללהזוהמסע,בתולדותביותר

שלולעידןהאטומית,הפצצהליצירת
ימיוכלשחיפשהאישהגרעינית,האנרגיה

אתמתמטיתבלשוןשתאחדהנוסחהאחר
הקוסמי'שבטבעהעיקרייםהכוחותארבעת

וקבעוהזמןהחללמושגיאתשצירףהאיש
שלבגודלוואינסוף""סוף"שלזיקה

עלמצביעזהאישדווקאהקוסמוס,
הטבע.סודותאחרבחיפושיותהאינסופ

במאהשהתנסחוהלמהולץ'שלהדברים
תבואהמדעשלתעודתוכירה,התשע·עש

הטבעאתלהעמידשיצליחוגעברסיוםלידי
 .וכלמכולנדחיםפשוטיםכוחותעל

נראיתהעשריםמהמאה"לפיזיקאי
חרדהונאיבית.מעורפלתזו·ראותנקודת
זוגדולהשהרפתקאהלחשוב,תאחזנו

סיום,לידיבקרובלבואעלולהשבחקירה
משעממת,תמונהתיכוןלתמידואחת

 .) 50<עמ'היקום"שלבל·תימוט,

תורתמוצגתשבההצורההיאמאלפת
לקבלמוכןהיהלאשאיינשטייןהקוואנטים,

עלואףבקרביה"),משחקלא("אלוהיםאותה
כגולתשלפנינובספרמופיעההיא ,כןפי

בדורותהפיזיקהחקרשלהכותרת
ההתחדשותעלההנחהברוחזאתהאחרונים.
האדםיאבדשבלעדיהשבמחקר'המתמדת

נשארתהרמוניה .קיומוטעםאת

הדרךאבלהעולם.בתפיסת·יסודכהנחת
הישןביןדרמטימאבקהיאאליהלהגיע
השאיפהומתוךכבודיחסימתוךלחדש,

שללידיעההיקום,שללהבנההנצחית
הקוסמית,התמונהוארץ.שמיםחוקות

בתורתדבקותשלזהבשלבהמצטיירת
המרובה.בתפיסתנאחזתהקוואנטים,

פיזיקליים"מושגיםעובדות",שלותי"רבגונ
"קוואנטיםיסודיים"'"חלקיקים ,חדשים"
הםםי"הפוטונהחומר",שליסודיים

אריסמןשרמל

מורכבשמהםהאנרגיהשלהקוואנטים
רוח ,) 215<עמ'רביםבלשוןהכול-האור"

יחידיםמבמעברהבעלילנראיתהתקופה
ידיעלהמאופייןממודרניזםלקבוצות,

לבלעדיות,הטועניםביזמיםמר
לושדי ,ומתוןפלורליסטילפוסטמודרניזם
לשאלה:תשובהלתתכדיבהסתברויות.

פוטונים?שלאלומהאוגלהואהאורהאם
חלקיקיםשלצברהיאאלקטרוניםקרן

ישכיהתשובהנשמעתגל?אויסודיים
האטומייםהמאורעותתיאוראת"להזניח

עודולהתרחקובזמן",במרחבכהתרחשויות
העתיקה.המכאניתההשקפהמןיותר

חוקיםמנסחתהקוואנטית"המכאניקה

אלהחוקיםביחידים.ולאבקבוצותהשולטים
איןהסתברויות:אלאתכונותמתאריםאינם
שלדיעתהמגליםחוקיםניסוחכאן

אתםיהמסדירחוקיםאלאמערכות,
כוחםשיפהההסתברויות,שלבזמןהשינויים

מה ,) 216<עמ'יחידים"שלקבוצותלגבי
התקופה,רוחלביןהפיזיקהחוקיביןהקשר

המציאותראייתביןתלותתיתכןוכי
ההגליאניתהמופשטתלהנחהחוקיהוחיפוש

בדת,גםהנשקפתתקופה"של"רוחישכי
אפשרכךעל ?באמנויותגםבמדע,גם

בהםםיהדברמתוךנוספתבמובאהלהשיב

שלאוסףרקאינו"המדעהספר:נחתם
ביניהן.קשרללאעובדותשלקטלוגחוקים,

חופשיתהמצאההאדם,שלרוחויצירתזוהי
רוח ,) 214<עמ'ומושגיו"רעיונותיושל

שעהיחד'נקשרושמסביבווההוויההאדם

להבנהביטויומתןהסובבבהבנתשמדובר
במספרים,בצורות,במלים,שהושגה:
נתוניםבזמניםהאדםמנסחשאותם

מסוימות.קיוםובנסיבות

"הכרמללמטאפיזי:המסעיב.
האי·נראה"

שלההומניסטיתברוח ,ואינפלדאיינשטיין
דוגמתהדורות,מכלהמדעיתהחשיבהגאוני

שיגמקיימיםהםשאיתםוניוטון,גליליאו
לחוקיהאדםרוחאתמצרפיםבספרם,ושיח

יחדיומהלכותופילוסופיהפיזיקההקוסמוס.
ניסויים,שלבסיסעל ,יסודחוקיבהצגת
מסעעדייןאבלוחקרן.עובדותצבירת

הפיזיקאיםשנישלוהגילויהחיפוש
המודרניתהפיזיקהאתהמציגיםהדגולים,
הואהפוסטמודרני>המשכהאתגם(ולדידנו

המטאפיזיהמסעשללתיאורו .ביסודופיזי
וצנועה,ענווהמשוררתשלקולהנדרש
מדעברוחהשצירפהלמופת,הרמוניתדמות

שאיןהכרמלהנעלם,למחוזדרכהואמונה.
ידיעהרצופהרגילה,בעיןלראותו

הפיזיקהובהישגיאבותבמורשתוהתמצאות

גםבשיריהמזכירהזלדהוהאסטרופיזיקה.
ביותרהזעירותביחידותההתבוננותאת

אתוגםהגלקסיות,אתגםשבחומר,
שם"המשתה",הנשמה.לנצחיותהתפילה

האי·נראה"'הכרמלבקובץשנכללהשיר
 ,הרטורירב·השיח ,לסימפוזיוןרומז ,) 1972 (

היומין:עתיק ,הסוקראטיהפלורליסטי'
הפיוטי'בשיח .אפלטוןשל"המשתה"
 ,במהותווהפלורליסטיבגילויוהמונולוגי
כדיזה,אחרזההעולמות,כלמתייצבים
היאההתכנסותהאדם.נשמתאתלהעשיר

ליהנותיכולתואתהחוגגהאשה,בגוף
ורוח,חומרפניה,בריבויההוויהשלמזיווה

 •כאחדכולם ,ותוךחוץ
למשז-וה.באוהע;למ;תכל
 •: > •- Tסע;למ;ת,~ל

זהאחרזה

ל~יד"}דל-יקר
~ ry ב,בגוףי~ל,n ;~ג, 

שעריהשפתחהבסירה
T •:T I T ·:לק~ש, : T 

לכאב,
;ללת nמתלה;;ה

 ., ., '~~~כרת
בריתשכרתה

ה iJ~י p:,בך;ןו i~נ Tל i~ק
א;י.קנ;ס, iJ~ם

-,ב;סו~ם.
י ry,ב~זרו iJ~~קדש
החצוב

~~~לולית
 .ג;מ~ך~ע"~ל

ברוחמודרנית,היאהשירשלהצורה
המניפסטי:בספרוזךנתןשהציגהתביעה

בשירהוגסוןבראצלוריתמוס"זמן
"מכאנית"הצטרפותכלבואין ,"המודרנית

חרוזים,מטריות,יחידותשוויוני·ערך:של
שוויםטוריםבתי·שיר'שלסימטרייםמבנים

כסולםס~למית,היא:הצורהבאורכם.
ממנוולרדת .בקלותמעלהבולטפסשאפשר

גלבועאמירחלילה.וחוזרבמהירות,מטה
לושאיןהרגעאתתיארדממה"ב"מלכות
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העולם,חורבןשלהרגעזהוודמות.תואר
בשרו ,צלמואתמאבדהאדםגוףשבו

ו~;נרמעצמותיונפרדנתלש,אונשרף,
בתמונהזלדה,החלל.אתממלארדיואקטיבי

אתמתארתלהפליא,ומעודנתרכהנשיית
שבוהרגעהשלווה,נוסךהרך,הנמוג,הרגע
משמעותאתהאשה,גוףחוגגהאדם,חוגג

 'היםבסיפורי .והמטאפיזיהפיזיקיומו
נס,בלא ,בודדהאדםנשארהאמריקאיים

הענקהלווייתן ,האכזרהאוקיינוסלנוכח
יודעאינולדםהצמאשלועוהכריש ,הלבן

וקטניםגדוליםהטרףדגיאורתיעה,
המשוררת,אצל .עמלובזלילתהחוברים
שערים,פתוחתכ"טירה"גופהאתהמגדירה

האשהדמותהאוקיינוס.מןחלקהואהנס
שלמקדשבמראהמתחברותהיקוםודמות
הזורם,בזמןשנחצבהיכלנצחית,רכות

פחדים,ומבטלתחיוביתהיאהזרימההנמוג.
לאחרהעידןשלהחסדצד .ואבסורדיאוש

שלבקולהלביטויזוכההאטומית,הפצצה
"הרגעעלשיריםשכתבהמשוררת,
בצלםנבראולכללהשערהפותחהמרהיב",

האינסופי.שלהכיסופיםלמחוזותלהגיע

לעוצמה:קורמתחמלהיג.
 ,"התכונהכעידןגערן"השי

ככה""כשניטשה

ואלהפיזיאל ,הפלורליסטי·ההומנילמסע
המסעאתגםלהוסיףראוי ,המטאפיזי
 ,פוקרמישללנבכי·הנפש.המחודש

יצאתרבות,שלוהיסטוריוןפסיכואנליטיקן
הכליאהנגדלמאבק ,המחקרבדרך

נידו:םידיעלאםנפש,חולישלוההרחקה
אםאנוש,צלםשאיבדוכחיותאוכמצורעים

הפסיכואנליזהבחברתם.רוציםשאיןכעניים
פרקושלהמתודהנקיה.יצאהלאהמודרנית

מדע",שלכ"ארכיאולוגיהבשמהידועה
בחיימשמעותינושאכלשלבחינה ,לאמור
אולם .ומאוחרמוקדםשלסדרלפיהחברה,

לעומק,חפירהה"אנכית",ההסתכלות
התפיסהבדרכיל~כבה,מתחת~כבה

יכולההאנושית,החברהשלוההתנהגות
"האופקיות",בתוצאותיהנקלהעללהיתפס

העתיקותולמטבעותהחרסלכלימשל
לראווה,מוצגיםוהםהארכיאולוגיםשחשפו
הסמכות,בעלהמטפלזה.לידזהערוכים
כביכולהספה,עלהשוכב ,למטופלהמאזין
פוקראצלנתפסחירות,תחושתמתוך

שלגישתואת .הימנושנעלהלמיכמשועבד
תפיסהעלכנבניתלדאותישפוקר,

מלאות,זכויותהתובעתשוויונית,מוסדית,
הקבוצותלכלואפליה,קיפוחכלללא

להגיעשהצליחואלההאנושית,בחברה
דעותמחמתש~דחוואלהולמעמדלכבוד

קלוד ,לפרקו ,זומבחינהקדם,קדומות.
"החשיבהאתשהציגלוי·שטדאוס,
הפילוסופית,בסגוליותה ,הפראית"

כלביןומגשרתזמניםהחוצההאוניברסלית,
הסטרוקטורליזםאולםלסוגיהן.החברות

חברותביןמתודיחיץהציבהשטראוסי

מודרניות.תבוניות,לחברותפרימיטיביות
הנאוד~ת,לעידןנצמדהפוסטמודרניסטפוקר

אךהאירופית,ההשכלהלתקופתמסביב
כיהברורהההנדהספדולמקראמתלווית

בתיעללפסוחמבליהזמנים,לכלפניו
גםולמתקדמיםלמתוקניםהנחשביםהחולים
הנוכחית.המאהבשלהי

אתהציבזמננו'בןפסיכיאטרילום,ויןאד
שוויוני'באודהפסיכואנליזהשלראשיתה

שהואבלבדזולאנדריו'יוזףדוקטור •גמור
לחוליו'והידידותהכבודבמלואייחסמת

עםכחברשבטיפולוהנפשחוליעםומשוחח
המטופלות,באחתמתאהבאףהואזולתו'
עלהמאייםל"דיבוק",הופכתזוואהבה
שיטתשלממפתחיהילום, .רעייתועםיחסיו

מוניזם>כנגד(פלורליזםהקבוצתיהטיפול
ואףנוריד'שלכתלמידופרויד'אתמזכיר
מידתואתהמודהגדולתאתמאדיר

ה"דומן"במרכזאולםהתלמיד.עלהשפעתו
עובדהשלמובלט<צירוףהפוסטמודרני

מציבהואמקורית>והבעהמובאהלבדיה,
לריפוידדךבשיחשדאההיהודיהרופאאת

שלצודהשהיאהיפנוזה,היסטריה.חולי
צעמיתבהיפנוזהילוםמדגיםבזולת,שליטה
 •עצמולרפאכדיבדוירמשתמששבה

מובנתתכונההיאבספדו'המתגלההחמלה
ומה,סללו •היהודיהרופאאצלמאליה

הבאהזוהיאהיפהפיה,יהודיההעדהחב

הנביאניטשה,שלנפשועללהתחנן
בייסודיו'המתענהבנפשו'החולההמיוסר'
מייצגברדידלדעת.עצמולאבדוהעלול
עוצמה.שלתודה-וניטשהחמלהתודת

שלמחוכםכטכסיסהתפקידים,בחילופי
התודותשתיירותעתהיהודי'הרופא

שללתוצאותלהגיעכדיזו'עםזולהתמודד
הבכי •ברעהואיששליטתשלולא ,ריפוי
החמלה,שלנצחונהאתמראהניטשה,של

שלזיקההמחייב ,הדיאלוגיהיחסנצחון
הרואהתורהודחייתבזולתהתחשבות

הימנה.להתרחקשישאשליהבמוסד

עוצמהביןבמתחהציונותיו.

להודו""השיבה ,"ש~ז'לחמלה:
התנועותמןלהבדילהמודרנית,הציונות

המסורתית,היהודיתבחברההמשיחיות

העםמןשניטלההעוצמהאתלהחזירביקשה
מדידותשלמשרשרתכתוצאההיהודי
היהצדיךעוצמה .וגלותחורבןשהביאו
שלישראללארץעליהידיעללרכוש
לגבולם")בנים("ושבוקבוצות,ושליחידים

כמטאפורה("ברזל"צבאיתהתעצמות
והגשמהז'בוטינסקי>שכתב"שמשון"ב

נפרדבלתילחלקחיתההחמלהחלוצית.
לכלהחלוציות,התנועותשלממחשבתן

ומושביםשוויונייםקיבוציםשבנו ,ניחןגוו

שלהינדכסימןהופיעההיאשיתופיים.
הישנה·חדשהבמולדתהאוטופייםהחיים

שלבתפיסההרצל>,של("אלטנוילנד"

בקבלת ,)"הפירמידה("היפוךבבודרנו
אוהמהפכני'הסוציאליזםשלההנחות

הנבואי'אוהמאדקסיסטיבניסוחוהרפורמי'

היחסהנבנית.הארץשללתנאיםוסיגולו
בהתאםהשתנהלעוצמה,חמלהבין

הערביםעםביחסיםהמתחלנסיבות:
עםוהולכתגדלהמתיחותמכךוכתוצאה
עלהוויכוח •הבריטיהמנדטוריהשלטון
הואבבריטיםהמאבקאופניועלההבלגה

חמלהביןהיחסבעייתיותשלההינדסימן
עלהחמלההעצמאות.למלחמתעדלעוצמה

לעיןשנראוושרידיושנטבח,היהודיהעם
אתביטלהשלאאנגליה,שלרשעותהכול'

עלהסתמכותהצדיקוהלבן","הספדגזירות
בארץהיישובאתשיחלץעצמאי'צבאיכוח
החמלהממצוקתו.הציוניהמפעלואת

שהשואהעםשללגודלופנימההופנתה
עמדהזותפיסהרחמים.בלאבוחיכתה
עזיבתלפניהשחרורבמלחמתבמבחן

שבעשלהפלישהבעתובמיוחדהבריטים,
ישראלארץשללשטחהערבמדינות

חמלהביןהיחסשלהבעייתיותהמנדטורית.
ועםהפלסטיניםעםליחסיםעובדתלעוצמה
לאחדוהדחוקות,הקרובותערב,ארצות
והולכת,הגדלהוהתבססותההמדינההקמת

המאהדוחהמאה.שלהשביחבמחצית
במעמדהגםהיטבנשקףהחצויההעשרים

הראשונה,במחציתהציונית.התפיסהשל
ציונותשלשניםממאהלמעלהמתוך

 ) 1881 (בנגב""סופותלאחדמעשית,

הציונית:בתפיסההכרוךהמוניזםמשתקף

הציוניהפתרוןהאחת,למולדתשיבה
שללתחלואיוהניצחת,הבלעדית,כתשובה

תבל'בדחנילמשיסההנתוןהיהודיהעם
שלובמצבהנאצית,בגרמניהובמיוחד
המחציתהסטאליניסטית.ברוסיהכליאה
אךג,מודדתהליךמגלההמאהשליהחש~

העםלפלורליזם.יזםממוגמעבדשלנאמן'
הקמתשללאתגרבחלקודקנענההיהודי

ויהדותמצוקהמארצותהיאהעליההמדינה,
נשארבמקומה.נשארתהבריתארצות

יהדותוביןהמדינהתושביביןהשוני

שאותוהמוחלטהקרענולדשלאאףהגולה,
דתייםביןפערנפערוטוש.יונתןניבא

לאכיאםודתיים,חילוניםוביןלחרדים
שמציגיםכפיקיצוניותשלמידהבאותה
כפיאוה"כנענית",התנועהנאמניאותה

בעניינימתמידיםניגודיםלאודשנדמה
וכלאדכיאולוגיותחפירותנישואים,שבת,
שלהחיוביהצדומדינה.דתביחסיהכרוך

הבינעדתייםביחסיםנשקףהפלורליזם
ערבייעםהיחסיםלדנותוהבינתדבותיים,

פתוחים,מתוקנים,ונעשיםההולכיםישראל'
עםהגדול:המבחן •ויותריותרומתונים

הואומלחמה,לסדוראולשלום,הפנים
הצדדים:שניבפניעומדועדיין ,בתחילתו
יחדלחיותעליהםשמוטלוהערבים,היהודים
קטנה.ארץבכבדתסובהובשכנות

להגשמתבדדךלעוצמהחמלהביןהיחס
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ב"חירבתהמובלטתבצורתונראההציונות
 ,יזהרס.שכתב , ,,גקלצוב'י'מיזעה"חי

שלכדה·מיתולוגיזציהלהיתפסיכולוהוא
אכזריותשלגילוייםהוקעת ,העבריהלוחם

אווירהותיאורהערבים,כלפיוהתנשאות
יחסבשוחות.כלואיםלוחמיםשלמדוכדכת

אצלנראהורחמיםמלחמהשלבסוגיההפוך
מתעלההלוחם-הנערשלדמותושמיר.משה

יזהר ."בשדותהלךוב"הואאליק"ב"פרקי
מקום,שלר~יהמזוויתהמציאותעלמשקיף

שכופההטרגיהצדמתגלהובכתיבתו
שמירבתוכו.שמתגורריםאלהעלהמרחב
ובכתיבתוזמןשלמבטמנקודתכותב

שלאוהלוחם,שלהנעלההצדמתגלה
אצלשונים.בדורותהציוניהחזוןמגשימי

ביצירותיהם(מדוברשמירואצליזהר
השחרור)במלחמתהקשורותהספרותיות

המוניסטי:בצביונההתקופהרוחניכרת

 ,זמן .יזהראצלחמלה,טרגיות,מקום,
אצללאומיתעוצמהלמעןהקרבה.הרואיות,

שמיר.

 ,אחרלכיווןפונהלעוצמהחמלהביןהמתח
שלי 1הדולגורלורקנשואותהעינייםאם

מקיףאפלפלדשל ) 1994 (ב"ליש"היהודי.
עליההאלונקהאתישישיםיהודיםמניין
במסעהיהודים,אחיובידיהפצוע,מוטל

בצביונו ,הסיפור .ישראללארץהמפרך
וספרים.דמויותסמלים,מצרףהפוסטמודרני

ליקוראיםאותישמחבביםואלהל:ש"שמי
נרמזתבווכברהפתיחה,משפטזהו ," 1ל.יש

לי"קראזיק":"מוכישלה"פתיחה
להזכירשלאיכולאינו ," 1יש."לישמעאל".

נוצרית.חמלהתורת ,אחרלשו"ן ,ישואת
גוראתלהזכירגםשנועדשםהוא"ליש"
עםשלוהגבורההכוחסמליהודה,אריה

המתארבסיפור .במולדתובהיותוישראל
יתום,נערשלרוחניתוהתבגרותהתחנכות

פלורליסטית,ראותמנקודתהעברנבחן
שוההואם,אבלושאיןהנערפוסטמודרנית.
תורהיודעישלבמחיצתם

רוצחיםגזלנים,ושלרחמנים·בני·רחמנים
חולתאשהלרבותונשים,גבריםופושעים,

ושל ,ברברחייםיוסףשלדיוקנאותיהםרוח.
דרךלהיזכראמוריםעגנוןיוסףשמואל
מוסרספריו~פיונם.הגיבוריםשמות

ו"מסילתהמאור""מנורתגיהותיאולו
בנתיבילישאתלהנחותאמוריםישרים"
והטבעהנוףהסביבה,אכזריותהרחמים.

אתחושפיםהז'אנדרמריה,מןהפחדהקשה,

בסופההישרה,בדרךשבהתהלכותהקשיים
לארץהמסעכרטיסינקניםהעלילהשל

התפיסהבגבינה.ש"נרכש"בכסףהקודש

מצווהגורסתשאינההיהודית,המסורתית

מסגלתנע;לה")גזל("שונאבעבירההבאה
שלהגשמתהבתהליכי'שארעכפילה,

השגתלמעןשונה:חשיבהאורחהציונות,
 •הישרמדרךלסטותאלאברירהאיןהמטרה
אפלפלדאין ,הפוסטמודרניהכתיבהבנוסח
 ,אחרסופרעלהגלויהההסתמכותמןחושש

 ,והיפוךדמיוןשלזיקהב'ליש"מבליטוהוא
עגנון.שלימים""בלבבלנובלה
שללכיווןמוסטתועוצמהחמלהשלהבעיה
א.ב.שלהפוסטמודרניברומןאנושיחסי

חציית ,) 1994 (מהודו"בה"השייהושע

גביעל~כבה"אנכי",בכיווןגבולות
ב"מרהספרותיתהטכניקההיאשכבה,

"מראתלהגדירניתןזומבחינה ."מאני
גילוישלמסעאו"גיאולוגי",כרומןמאני"

חצייתמהודו""השיבהברומןשורשים.

 ,בישראלעריםאופקית:היאהגבולות
מחוזותיהמעריה,והרבה ,לונדוןסקוטלנד'
"גלגול"גםההודית.היבשתשלונהרותיה
ולאהווה,בזמןלאדםמאדםהואהנשמות
שלברומןהיסודיהמתחזמנים.ממרחקי
מנוחהביןפילוסופית,מבחינההוא,יהושע

ביןביחסמתפרשותשהןכפילתנועה,
מערבתרבותביןלאיזמל·מנתחים,הרדמה

לימודתובעתקרייריסטית,דינמית,
מדיטטיבית,מזרחתרבותלביןוהישגים
אמצעישלווה.שלומנוחהלתנוחהחותרת

ומהירים,איטייםהסוגים,מכלתחבורה
הנסיעהאופנישלהדגשהואופנוע,ריקשה

האהובה,שלבלבושהמגפייםההליכה,או
טבילה ,אחדבמקוםש;:זיהכנגדמתייצבים

קודש,שלהיטהרותלשםבנהרשחיה>(לא
 •אחדבמקוםהישארותידיעללביטחוןרצון
הבריאמןהאינפוזיהמופיעההחמלהברוח
נפש.הצלתשלכמעשההחולההנערהאל

שללתכליתמעיקרההיאלהודוהנסיעה
הבעיהמןמוצהרתהתפנותתוך •ריפוי

עליונותיהושענותןפלסטינית,הישראלית
הזדהותאהבה,קרבה,ביחסילעיסוק
כולל ,לחברואדםלאשה,גברשביןורחמים
הרחוקה.כלכרתהלענייעזרההושטת

הםיהושעושלאפלפלדשלהפתרונות
הנותריםאחרוניעםיגיעהנערציוניים:

לארץיפליגממנהנמללעירבשיירה
בשלשולשלקתההחולה,התינוקתישראל.
תייריהאתבהמסכןשהחוליבארץ

האמירהלישראל.מהודותשובותרמילאיה,
התקופהלרוחהאופיינית,החד-משמעית

אצלמתחלפתהראשונה,המאהבמחצית
אתלהזניחמבלייהושע,ואצלאפלפלד
באמירההאחת,הציוניתהמטרה

ככל~ככתיתרברב-קולית,רב·כיווני-ת,
התקופה.לשלהיוהולכיםמתקרביםשהם

בכיוונוהרב-קולי ,הרשומוניהנוסח
כמוביצירותאותותיונותןהפוסטמודרני

המתארתשחם,לנתןרוזנדורף"'ר'ביעיית
הראשונההעולםמלחמתלפניאווירה
חמשולמעשהפועלותנפשות(ארבע

שחורה"'ק'ופסהאחת>,למנגינהמצטרפות
 ,נרבןיצחקשל'חעתועון" ,עוזעמוסשל

בשירהבמחזאות,מאדרבותיצירותובעוד

המציאותציורשתכליתןלגווניה,ובסיפורת
הציוניוהחזוןישראלמדינתשלהמורכבת

אלימותלאמצעים,מטרהשביןבמתח
ושלום.מלחמהומתינות,

"בית·לנבכי·הלשון:המסעטו.
אפלטון"שלהמרקחת

המוניזםמןבמעברההתקופה,רוח

שללמידותלעוצמהמרצוןלפלורליזם,
קבוצות,יחידים,ביחסילזולתכבוד ,חסד

שחלובתמורותגםנשקפתועמים,דתות
פסטאלוציהיינריך •הלשוןשלבמעמדה

החינוךשללמבשרנחשב ) 1827-1746 (
הלשוןמעמדאתלחזקביקשהואהמודרני.

המושגאל(אובייקט>המוצגצירוףידיעל
עלההוראהאתוהעמיד<מלה>

-מוצגיםבלימושגיםה"הסתכלות":
ריקים.-מושגיםבלימוצגיםנבובים,
למליםעוצמהלהעניקביקשזובדרך

מ"מכת ,כדבריוהאנושות,אתולהציל
ירידהללאבמליםשימושלאמורהלשון",
שניםכמאהביאליק, •משמעותןלעומק
בלשון"וכיסויב"גילויפסטאלוצי'לאחר
למלים,שבהיזדקקותהסכנהאתתפס

בשירוהראשונית.גבורתןאתשאיבדו

המליםעלקינהמשמיעהואפני"על"חלפה
עליהן.לסמוךשאיןהטמאות,ה"קןשות",
אתהציפורים,צפצוףאתהציעכתחליפים

 ,הבכימלים:ללאלשונותוכןהילדיםלהג
כמשוררהאישיפתרונואתוהנגינה.הצחוק

ילדות,במראותמצאלמלים,הנזקק
גםוראשונים,מראותיה, ,r.·שמראות

מלחמתבימיכתבכאשרממושכת.בשתיקה
כל ,הלשוןעלמסתואתהראשונה,העולם
כ"לשוןהעבריתרקולאבמשמע,לשון

הביזויאתהלאומיהמשוררחזהלאקודש",
הוחלפהבהן ,ההיטלריבמשטרלמליםהצפוי
"גילויאתפותח(ביאליק"אחד"המלה
במעמדיפני"על"חלפהואתבלשון"וכיסוי

ההמוניםשלהקצובותבצעקותהתגלות>
גםהואאחד.פיהרראחד,דייךהמשולהבים:

המלהשלהמחפירהניצולאתצפהלא
בצירוףשיבוצהידיעלסוציאליזם

וכך'נאציזם.ובקיצורנציונלסוציאליזם,
צורפהשלהדמוקרטיהבמונחלרעהבשימוש
למגביהיהמשותףהצדעממית.המלה:
העוצמהמידתהיאולמבזיהןהמלים

אתלהן'שמייחסיםוהשליחותית,הנבואית
לשדותמיליוניםלהוליךבכוחןההכרה
חלההמלים,במעמדהתמורה •הקטל

האיצטלהאתמהמליםהמורידהבבלשנות
שאצלהבט,דווקאלהומאמצתהמיסטית
עיקריאתשאבמהםוהבלשניםביאליק
הקומוניקטיביות,לגנאי:נחשב ,תפיסתו

ב"גילויתחבורה"("לשוןהתחבורתיות
שלמרשותועוברתהמלהבלשון"),וכיסוי
פסטאלוצי'שלההומניתבתפיסתוהמחנך

הראשון""אדםשלהתבטאותומגדולת
שלהנבואיתבתפיסתוהנשגב",ו"החוזה
הכוחבעלהמנהיגשלמרשותוביאליק,
ועוברתמקיאווליסטית,שתפיסתוהרטורי
אתלההמעניקיםשהםהרבים,לרשות
פניה.

מכלולביןכסימןלהיראותמתחילההמלה
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ומתמשכתחולבתגסיסה 1:~ו
הסובייקטשל
ענבריאסף

המפורסמות,מןכברזהדי עללדברשכשמתחילים = =
ii ii קלחיששוקעיםפוסטמודרניזם
לחילוץ.בושעדוממתיניםמושגיתלביצה
הואהפוסטמודרניזם"האםכגוןשאלות
לו",המשךרקאוהמודרניזםשלניגודו
אוליברליהואהפוסטמודרניזם"האם

תחתחותרהוא"האםפאשיסטי",

הוא"האםאותו",מחזקאוהקפיטליזם
-בעצם ,"מהואואסקפיסטי"אופוליטי
השקפת-עולם",אוקנוניה,זרם,תופעה,
ובמקוםגרדת,לכדירבותפדחותהביאו

מודרניזםביןהאבחנהאתחוצהא'

חוצה,ב'שתופעהבעודלפוסטמודרניזם,
לפאשיזםליברליזםביןהאבחנהאתנניח,

אחרות.מושגיותאופוזיציותביןאו

שאלתשכזה.מרכזימושגהואה"סובייקט"
המושגיותהזירותאחתהיאהזהות

הפוסטמודרני.השיחשלביותרהטורדניות
 ,ויטגנשטיין ,פרוידמארקס,ניטשה, ,הגל
כמהלמנות(אםורורטיתוסראל ,פרקו

הפוסטמודרני),לדיוןשבתורמיםמהבולטים
מושגאת ,בתורואיש-איש ,קיעקעו

הדוגמותאחתבואם,עדשהיה,ה"סובייקט"

חלקהוא-האלוהיםכמותכמוהו-הסובייקטמות

האסנציאליותזניחתשרהכוללמהמהלך

שאףהיואותו.עיבורק ,הסבךאתלהתיר
חמקמקלמושגלהניחייאוש,כמחוות ,הציעו

רקהתרבותלחקרלהועילשבמקוםזה,
לאשמעולםדומהאדם.שלדעתומסכסך
על-מעטכהונאמר-הרבהכהנכתב
אתלפנותהמסרבלהכעיס,אופנתימושג
למשתמש.ידידותי ,יותרנהירלמושגמקומו
יאורטיים-(חתהפרסומיםמבולביןהפער

לביןוהפולמוסיים-עיתונאיים>אקדמיים
-כקלישותשנראהמהאו-התוכןקלישות

מהכלים.להוציאכדינודה,הבה ,בויש
הייאושהמבוכה,שקוצר-הרוח,אלא

מכניעהיותראינםוהסלידה
אינהלמושגהתכחשותאינטלקטואלית.

זהיהא ,מאידך .בולדיוןמומלצתטקטיקה
אחרים,שלהמתסכלמנסיובםללמודנבון

לראות ,כלומר .חזיתימדיוןולהימנע
במקום ,הקשר-הדיוןאתבפוסטמודרניזם

מביןתופעהלבודדעצמו;הדיוןאת
שורשיעלטיבה,עלולעמודתופעותיו
במישורי-דיוןהשתרגותהעלצמיחתה,

שתופעהניווכחזאת,שנעשהמשעה .םשוני

תרבותשלועמוקות-האחיזההוותיקות
ה"סובייקט"אתתקףמהםאחדכלהמערב.
מהתוקףאותולרוקןכדיחדשמכיוון

השניםמאהלו.שיוחסמאליו"ה"מובן
הוצאתושנותמאהזה,במובן ,הןהאחרונות

הסובייקט.שללהורג
-האלוהיםנמותכמוהו-הסובייקטמות
זניחתשלהכוללמהמהלךחלקהוא

במהותיותםהאמונהזניחתהאסנציאליות:
במהלךאחת,במלה ,מדוברהדברים.של
התנערותפירושוחילוןחילון.של

ממטאפיסיקהוהתנערותממטאפיסיקה;

"הכרח''מהות","מחיפושיפרידהפירושה

או(טרנסצנדנטליתו"אחדות""התמדה"
דברשלבמהותיותוהאמונהאימננטית).

"סיבה","אמת","נפש",("אלוהים",כלשהו
אשר"יופי"),"לאום","מוסר","תכלית",

עדמאפלטוןהמערביתהחשיבהאתהנחתה
שלהמשותףמושא-הניתוץהיאקאנט,
הוגיםוממשיכיהם.פרוידמארקס,ניטשה,

אתהגל:שלההיסטוריציזםאתאימצואלה
 ,ידיובמוחייואתיוצרשהאדםהקביעה

(ואחראי>נתון ,שלוההיסטוריהאתמחולל
למקריותלהתניות,לשינויים,תמיד

הרי ,היסטוריהכולאם(=קונטינגנטיות>:
חדורנסיבתי,ארעי,זמני,שהכול

הכולאם(=דיאלקטיקה>:דינמיקת-סתירות
 ,חברתי ,תרבותישהכולהרי ,היסטורי
פנימית-נצחיתמהותנטולמוסדי,

הרי ,היסטוריהכולאם(=אינטרינסית>:
היופי?""מהוכגוןלשאלותמשמעותשאין

שלהיסטורילניתוחאלאהצדק?","מהואו
צמחהשבהםהספציפיים,הממשיים,התנאים

שלמהלךזהוכלשהי.אתיקהאואסתטיקה
מןלהיגמללנוקוראשהואהיות ,חילון

חילוןמעשי-ידינו.שאינןב"הוויות"האמונה
שלבמלאכותיותהכרהפירושומלא

תאריךעםמוצריםבהיותםהכרהמושגינו:

תפוגה.ותאריךייצור

עצמיכמוצרהסובייקט . 1

אירוניה"קונטינגנטיות,בספרו

אתרורטיריצ'ארדמגוללוסולידריות//
השירהביןהמתמשך'העתיק,המאבק

אתליצורהשאיפהביןהמתחלפילוסופיה:
שלבקונטינגנציותההכרהידיעלעצמך
אוניברסליותלהשיגהשאיפהלביןקיומך

לקונטינגנטי.מעבראלעצמךהנפתידיעל
מאזהפילוסופיהבתוךהתחדשזהמאבק
הפילוסופיםניטשה.מאזשאתוביתר ,הגל

 ,רורטיטועןהנוכחית,המאהשלהחשובים
משוררישללאורםללכתשניסואלההם

שלמשנתוזניחתידיעלהרומנטיקה
בכךהכרהשפירושהזניחה ,אפלטון

ות.בקונטינגטיההודאההיאשהחירות

אתמאמציםה ,האלפילוסופים
להזדהותושותפים ,הגלשלההיסטוריציזם

כמופתהמשוררדמותעםניטשהשל
 .המדעןשלהמופתדחייתתוךהאנושיות,

לטובתהגילוישלהאתוסאתזונחיםהם
המציאהאתוסאתהיצירה:שלהאתוס

32 
 194גליון



סבוריםהםאיןההמצאה.אתוסלטובת
החייםידיעתהואהפילוסופיהשלשתפקידה
המכלולשידיעתסבוריםהםאיןכמכלול;
בכללשישסבוריםהםאיןאפשרית;

רקלדידם,יש,שכזה;"מכלול"
פרטי,קיוםשלקונטינגנציות

מושאיהן'ורקהן'אלוינגנציותוקונט
הלגיטימית.הפילוסופיתהחקירה

הקיוםשלהאוניברסלייםהתנאיםגילוי
הא-הבלתי-משתנה,הרצףגילויהאנושי'
לכך-החייםשתיתבתהעומדהיסטורי'
העתיקה,העתשלהדתכוהניהתיימרו
אחריהםהיוונים,הפילוסופיםאחריהם

ואחריהםהאמפירייםהמדענים

התיימרוהםהגרמנים.האידיאליסטים
האמתאתהדברים,מהותאתלנולהסביר

אתהמציאות,שלטיבהעלהאולטימטיבית
הם(קאנט).הניסיון"שלהאפשרות"תנאי

ולאילואנחנומהלנולהסבירהתיימרו
 .כפופיםאנולעצמנושמחוץותנאיםכוחות

האחתהתבניתעללהצביעהתיימרוהם
פרישאינהתבניתכולנו'נוצקנופיהשעל

תבנית-מהותיתהכרחית,אלאהמקרה
תכליתיקהומעבהאנושיאתהמכוננת

השגתשבנמצא:היחידההתכלית-לחיינו
ידיעההכרחיות;אותהשלמלאההכרה
שלהשקפתםפיעל .מהותנושלעצמית
ןאיפרה-ניטשאנים,פילוסופיםאותם

שלהפרטיקולריותלקונטינגנציותחשיבות
היאהמשוררשלטעותו .הפרטיהקיום

י'האידיוסינקרטהפרטי'עלמרצובהשחתת
תופעותעלכותבהואהקונטינגנטי:

דיןלנולתתבמקוםבנות-חלוף'מקריות,
העומדתהמהותיתהמציאותעלוחשבון

מזיקבאמת,מעונייןשאינוהמשורר'לעד.
מתכליתדעתנואתמסיחשהואהיותלנו

קריאתהאמת:ידיעת-הרוחניתחיינו

 .אותנומדרדרתשיריו
הרעיוןאתלזנוחשדרשהראשוןהיהניטשה

פיעלה"אמת",האמת","ידיעתשל
שליידב"צבאאלאאינההגדרתו'

בכךהאמונהאתלזנוחעלינו ,"מטאפורות
אתואיתהמציאות,"מייצגת"שהשפה

אחת,"מציאות"בכללשישבכךהאמונה
פיעלהשפה,ג.לייצרהניתנתכוללת,
בוראתלהפך'אלא,מייצגתאינהניטשה,

מגווןאלאאחתשפהשאיןוהיותמציאות.
הריפרטיות,שפותשלאידיוסינקרטי

להגשיםברצונואם-יחידכלשלשתפקידו
יצירתידיעלעצמואתליצור-עצמואת

אתלעצמולייחסבמקוםהפרטית,שפתו
לחשובאחרים;שלהקיימים-כברניסוחיהם

שאולה.בשפהלאבשפתו-הוא,עצמואת
קיים-מילוןשלבמונחיועצמיתיאורכל

אתלתארלכישלון;נועדכבר,
ים,קיימבמונחיםשלךהאידיוסינקרטיות

קרטית-אידיוסינכבלתיאותהגלחציפירושו
כלשהול"סוג"כשייכתדבר:שלבסופו
-כמשוררלהיכשל .גדרוהרזוההשכבר

-כאדםלהיכשלניטשה,בעינישפירושו'
אחרים.שתיאורךהתיאורעםלהסכיןמשמע

שהורגלנוהיותפרדוקסלי'להישמעעשויזה
מומצאות;לאמתגלות,שסיבותלחשוב

כעלסיבתיהסברעללחשובהורגלנו
בשפה;הליטראליהשימוששלהפרדיגמה
זריםנראיםלשוניים,חידושיםמטאפורות,

למעשה,אך •המדעילהסברבעיקרלהסבר'
אלאהמדעשלהמושגיותהמהפכותהיולא

כתחליףשהוצעוחדשותמטאפורות
של(המטאפורהקודמותלמטאפורות-הסבר

ה"כוח",שלהמטאפורהה"אטום",
ביןההבדלונו').ה"שדה"שלהמטאפורה

אינו'המטאפורילביןה"ליטראלי"ההסבר
ישןמשחק-שפהביןההבדלאלאאפוא,
רקאיכותי-מהותי,הבדלביניהםאיןלחדש;
בכךתרבותי).(חברתי'היסטוריהבדל
כפרדוקס.תחילהשנראהמהנפתר

היו'מושגיותמהפכותשחוללוהמדענים
הכניסוהםדרכם:פיעלמשורריםאפוא,
שלאמליםכלומר'חדשות,מליםלמשחק
זה,ומפתיעחדשבהקשרלכןקודםשובצו
להןהוקנתהלאמפתיעשיבוץלאותוושעד
קונטינגנטית,("משמעות"משמעותאותה

כמובן>.

בקונטינגנטי'המכיר ,ה"משורר"ביןההבדל
ומתעקשלומתכחשהה"פילוסוף",לבין

בעיניהוא,האוניברסלי'אתולייצגלחשוף
"מוסרביןההבדלזהומוסרי.הבדלניטשה,

ה"אחר"פיעלזהותואתהגוזרהעבדים",
אתהגוזרהאדונים","מוסרלביןשכנגדו'

"הרצוןביןההבדלזהועצמו;מתוךזהותו
מןהפילוסוףשלכוזברצוןאותו-לאמת"
לעוצמה","הרצוןלבין-האפלטוניהדגם
של(ובמונחיםהעצמיתההתגברותשהוא
ההבדלזהועצמי>:לתיאורהשאיפהשפה:

זהותךאתלגזורהאשלייתיתהכמיההבין
האומץלביןממך'ונצחיגדולמשהומתוך
 •ידיךבמוזהותךאתליצור

תכליתהשגתשלדרמהאינםהאדםשלחייו
השגתה;כשלרןשלאוכלשהיאוניברסלית

לניסוחמאבקוהיאאדםכלשלחייודרמת
דרמהשלהמופתדמות .שלוהפרטיהנרטיב

(ירושההגאוןשלדמותו ,לפיכךהיא,זו
מאחריםהמיטיבזהמהרומנטיקה):מובהקת

עצמית.יצירתיותעצמאות-ניסוח,להפגין
לידיעההדחף ,זוניטשאניתתפיסהפיעל

יכולהפליאה ,שהריאימה.אלאפליאהאינו
-למשלכאריסטו'-שמאמיןבמירקלאחוז

שלוהאוניברסליהנצחיהיציב,בקיומה
למשלכקאנט,-שמאמיןבמיאוהמציאות,

שלוהאוניברסליהנצחיהיציב,בקיומה-
האונטולוגיהאתהןשזנחמיההכרה.

האפיסטמולוגיהאתוהןהאוניברסלית
אוחיצוניעולםבלאנותרהאוניברסלית,

ואתפליאתואתשיעוררופנימיעולם
עםנותרהואלחקרם.לרדתתשוקתו
 ,עולמויצירתשלהנטלמןהאימההאימה:

השרירותיותאימתעצמו":"הולדתשל

המקריות.הניתוק,הבדידות, ,בכךהכרוכה

הישרדותי-פרגמטיכמוצרהסובייקט . 2
תפיסהשלביותררב-ההשפעההיישום

פרויד.ידיעלנעשהזו,ניטשאנית
אתמפרקתהפרוידיאניתהפסיכואנליזה

 .אותוהמכוננותלקונטינגנציותהסובייקט
"הדחקות" ,"טראומות" ,""קבעונות

נפשואתמעצביםפרטיקולרייםו"תסביכים"
אישאיש ,ותסביכיואישאיש .היחידשל

הכרתי"סובייקט"אין •יווהדחקות

ההשתמעותקאנט.בנוסחאוניברסלי

 ~ו 1י

פרויד

כפי-לחפששאיןהיא,מכךהמוסרית
אוניברסלימוסרימוקד-קאנטשעשה
ההולםקטגורי""ציוויאיזההאדם,בנפש
שכזה,מוקדאיןאדם.הואבאשרהאדםאת

בהתנותיהןמזוזושונותשנפשותינוהיות

אין •כללימוסראיןהקונטינגנטיות.
התודעהורע".ל"טובאוניברסליקריטריון
היסטורימוצרהיא ,פרוידפיעלהמוסרית,

משפחתית>:תרבותית,חברתית,(מותנה

הקונקרטיתהמקריותידיעלמעוצבתהיא
אוהפוליטיתהתודעהמןפחותלא

מקריותלאותהמעבראיןהאסתטית.
סיבתיתתשתיתשוםהיסטורית-תרבותית

סובסטנציה.שוםחובקת,

מעינייםנתפסתאינהלמשל'אשמה,
הנגזרתמוסריתכתחושהפרוידיאניות

שלכתוצאתםאל·אכללית,ממוסריות
בילדותהדחקותיהםושלמינייםדחפים

עצמםשהםוהדחקותדחפים-המוקדמת

שחברוקונטינגנציותאינספורשלתוצאה
ה"אגו".ולהבנייתהפרטיתלהתנסות

קולםאלאאינו ,פרוידפיעל ,המצפון
מוסדות-החברה,ושלההוריםשלהסמכותי
מגיששפרוידמהכ"סופר-אגו".שהופנם

פירוקעלמפורטוחשבוןדיןאפואהואלנו'
ייצורושלהשוניםלאופניםהסובייקט

"מהותי"ממדשוםאיןהחברתי-קונטינגנטי.

חרדה,תשוקה,כסובייקטים:בחוויותינו
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הכול-רתיעההזדהות,שנאה,אהבה,כעס,
אתהמבניםהספציפייםהתנאיםמןנגזר

היחיד.

רוממהשהנצרותמוסריערךאותוחמלה.או
אוניברסליותלווייחסההשארלכלמעל

חברתי-היסטורי.הבדלכלהחוצההומנית
כלל-אנושיתיכולתכאותהנתפסההחמלה

המשותףהכלל-אנושי'עםלהזדהות
כולנובצלם","נבראנוכולנושהרילכולנו'
אינהזושתפיסהאלאהאלוהים","ילדי
אתשבשטח:הממצאיםאתלהסביריכולה

א'לזולתאהדהחשיםשאנוהגלויההעובדה

רציונליתאינההפרוידיאניהסובייקטשל
עלמגיבהסובייקטסתגלנית:אלא

תוךבפניו'המתייצבותהקונטינגנציות

תפיסהלטובתתפיסהמכללהיפרדנכונות
לתמורותלהסתגלכדיחדשה,

כלו"בפנים":"בחוץ"הקונטינגנטיות
והתכניםהרק:אדתפיסההיאתפיסה

יכובחלקחביםההכרהשלהמודעים
הסובייקטהבלתי-מודעים.לתכניהמקיומם

פרגמטי.הוא-רציונליאינוהפרוידיאני
מעטמרחיק-לכתפירוקשעברסובייקטזהו

היפרכשניטשההניטשאני:מהפירוקיותר

עלינו

שבההטבעיותאתאו ,'בלזולתואיבה
להטבאותובבוקראסיריואלסוהרמתאכזר

היהאייכמןבערב.לילדיומתמסרהואשבו
אווהאתאהבהיטלרלמופת;בעל-משפחה

ציורכלבים,אהבגםהואמאודו;בכלבדאון
כמו-בוחיתהואגבר;שלהמוסיקהואת

אחרקצב-המוניםכלאומוסוליניבסטאלין'
חמלהמסוימים;מושאיםכלפיחמלה-

הרקמהמןשנגזרהפרטיקולרית
אותושהבנתההנסיבתית,הקונטינגנטית,

ההתעקשותמןשנפטרנומשעהכסובייקט.

אוניברסלית,מהותיותלרגשותלייחס
המגולמותהסתירות-לכאורהמןנפטרנו
בכלפחותה,(ובקיצוניותשכאלהבדמויות

מאיתנו),אחד

אכזרמיתלוירעה?אוטובההאכזריותהאם
היאכלשהיגופניתחיצוניותהאםמי.אל

כליבמי.חושקמיתלוינחשקת?חיצוניות
"אינפנטיליות",-הפרוידיאנייםהניתוח

 '""מזוכיזם"סדיזם"' ',,,,נרקסיזם
בגמישותמוכלים-"פרנויה""אובססיה",

אינושלךהמזוכיזם .גופולאדםכלעל
אינהשלךהפרנויהאביך;שלהמזוכיזם
הנרטיבלים.שמעברבן-דורךשלהפרנויה

-אישילגיבושהמתמשךמאבקךשל-שלך
בעצמך'שכתבתמוסריבמילוןנכתב

טיפשיתאחריםעלהכלתו .לשירותך
עליך.מילוניהםכהכלת

מושגהואלהורג,כאןמוציאשפרוידמה
ששלטהסובייקט,שלה"רציונליות"
קאנט.עדמאפלטוןבפילוסופיה

סובייקטביןהתאמהמניחהה"רציונליות"
פנימית>או(חיצוניתמציאותביןלאובייקט:

לביןאובייקטיבי-אחדותיקיוםבעלת
אצלאחדותית.בתודעת-סובייקטתפיסתה

התאמהאלאשכזו'התאמהאיןפרויד
מערכותשתיביןקונטינגנטית

המכירההקונטינגנציהביןקונטינגנטיות:

המוכרתהקונטינגנציהלבין(=הסובייקט>
ברגעהמציאותשל(=הקונסטלציהידהעל

התודעתיתפעילותומסוים),במקוםמסוים,

ה"אמת"ביןהערכיתההיררכיהאת

הואל"רצון"),ה"תבונה"בין(אול"עוצמה"
הסובייקט;שלאחדותואתלמעשהשימר

"רוצה";סובייקטהואהניטשאניהסובייקט

ואילו .משלומוקדלוישאךאירציונלי'הוא
חסר-מוק.דכברהואהפרוידיאניהסובייקט

היענותתוך-פרגמטיתמשתנההוא

לאילוצים,מידיים,לצרכיםמתמדת
בהתאםלאסטרטגיות-הישרדות

 .הסתגלותואתהתובעותלקונטינגנציות
אותןאלאאינןהפרוידיאניותה"טראומות"

חייו'במהלךלאדםשנקרוקונטינגנציות
בעיצובוקריטימשקללהןנודעאשר

הואהפרוידיאניהמקרה""תיאורכסובייקט.

המתפענח.הפרטיהסובייקטשלהנרטיב
לאפשראינההפרוידיאניה"טיפול"מטרת

אנושי-סטנדרדפיעללחיותלמטופל
מןלהיחלץאלאכלשהו'אוניברסלי-נתון

העוליםהקונקרטיים,היחודיים,התסביכים
שלו.הנרטיבמן

בהמתתמניטשהמרחיק-לכתפרויד
 ,כמוהוגל'דוהואשאיןהיותהסובייקט,
שלהמופתיהסובייקטפרדיגמטי.בסובייקט

ה"גאון",(אוה"משורר"כאמור'הוא,ניטשה

ידיעלעצמואתהממציאזהכללי:ובאופן
מעמידהואשאותוהמטאפורית),תעוזתו

-קאנטשלהמופתיהסובייקטשלכניגודו
עצמואתהמכפיףהרציונלי-המוסריהאדם

התבוני-אוניברסלי.הקטגורי"ל"ציווי
פרדיגמהאחרהחיפושעצםאתשוללפרויד

אנושיתבמהותמכירהואאיןאנושית.

הואהניטשאני iה"על-אדם' .אינטרינסית
המוסרי/;<כ"אדםבדיוקבעיניו'פרטימקרה

אישמייצגיםזהולאזהלאהקאנטיאני.
מודלהדעתעללהעלותואיןעצמם,זולת

מקומםאתשיתפוסכלשהואחראנושי
בעולםהסובייקט;שלכוללניכייצוג

בני-אדםרק"אדם",איןהפרוידיאני

פרטיים.

אתהמכונןהגאון-הניטשאניה"על-אדם"
אצלעובר-מטאפוריתבתנופהזהותו

בעולם"גאונים"איןדמוקרטיזציה;פרויד
"גאונים"שכולנוזהבמובן ,הפרוידיאני

מרבציםאגוריםיחידבכלמידה:באותה
שהעלתםורשמיםדימוייםשללא-מודעים

שלהטכניקהידיעל ,<למשלהמודעעל
ססגוניותהאתמוכיחהחלומות>פענוח

ניתנתהבלתיהבלתי-נדלית,הדרמתית
כשאנונפש:היאבאשרהנפששל ,למיצוי

"גאונים".כולנוחולמים,

לשוניכמוצרהסובייקט . 3
הואהסובייקטהמתתשלאחרכיוון

(המאוחר)ויטגנשטייןשלהלשוןפילוסופיית
תפיסתדייוידסון:דונלדכגוןממשיכיו'ושל

כ"פעולותאושפה"כ"משחקיהלשון
התפקידיםשנישלילתפירושהדיבור",
התפקיד-ונאמקדמתלהשיוחסו

האקספרסיביוהתפקידמחד'הרפרזנטטיבי

מאידך.

שהלשון ,ודייוידסוןויטגנשטייןעםלהסכים
חיצוני-אובייקטיביעולם"מייצגת"אינה
פנימי-סובייקטיביעולם"מבטאת"ואינה
ה"חוץ"אתהמכוננתהיא-היאאלא

תפקידיושניאתלבטלפירושווה"פנים",
ותפקידהקליטה(תפקידהסובייקטשל

עצמו'הסובייקטאת-הכיובלאוהביטוי),
היאעצמהשהלשוןלומרנרצהאםאלא

"סובייקט"לפנינו ,אז<אבלה"סובייקט"
 ,תרבותי ,חברתי ,בין-אישיאלאלא-אישי

זהות).נטולאמורפי' ,נזיל
 ,המשוררשלהפרדיגמהאתקודםהזכרנו

במקרה-המבחןאפואנתבונןניטשה;פיעל
המהלךלהדגמתהשיריהטקסטשל

שירניטולהויטגנשטניאני-דייוידסוניאני.
בו?המונכחה"עולם"מהוונשאל:כלשהו
שתיאתתחילהנבחןמרפדו?הוא"לאן"

מייצגהשיר ) 1-המנוגדותהאפשרויות

עולםמבטאהשיר ) 2חיצונית,מציאות
נפשי-פנימי.

היותקל'חישתיפסל iה"ייצוגית'האפשרות
הודותמתקיים ,שירהואבאשרשהשיר'

היותואתהמבליטההלשונית,לייחודיותו
 ,היותרלכלאלא,למציאותשקוף""לא

מציאות.חומרי"מסנן"

הואהביטויהנגדית.לאפשרותנעבור
"פנימי",עולםמניחהואהייצוג.שלהיפוכו

הלשון.דרךהמוקרן"תודעתי","נפשי",
תיאורשלהסמנטימעמדולמשל'<זהו'
מתארחלומואתהמספרהחולם ~חלום

ii סביבהPt התהלךהואהשבנחלמתp לכניבV 

האמתןשלמעבעודשונות,התנסויותוחווה
 ppחסביב iה'הואעצמוהחולםההפך:התרחש

 .)החלוםהתקייםשבתוכה-הנפשהמוח,-
מעמדוזו'קריאההיפותזתפיעלגם,וכזהו

בוהכלוליםהרפרנטים •השירשלהסמנטי
עלמוקפיםאלאהדובראתמקיפיםאינם
-מסגרת ;להפךולאתודעתו'בתוךהם ;ידו

אובייקטיבי""קורלטיבאלאאינההריפרור
לכךלבלשים(כדאי •שבנפשואתהחושף
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פחותאינההאקספרסיביתשההיפותזה

בכיווןלההפוכהרק-מקודמתהייצוגית
מניחותכאחתההיפותזותשתי .הריפרור

הרפרזנטטיביתבטקסט:המיוצג"עולם"
-האקספרסיבית"בחוץ",קייםשהואמניחה
פירושו"ביטוי"לגרוס"בפנים",קייםשהוא
להניח-מכךובמשתמע"נפש",להניח
באיזווב"יחודיות",ב"עומק"ניחנהזושנפש

לאכןשאלמלאאינדבידואלית,חד-פעמיות
המצדיקתוכןשום"נפש",לאותהלה,היה

לביטוי),בכללהניתןאו ,ביטוי
אתמחטיאההאקספרסיביתשהקריאהאלא
בטקסטהמבצעתקריאההיותהמעצם ,השיר

 .הסמנטי.למישורתכונותיוכלשלרדוקציה
לאשהיאהיותהשיראתמחטיאההיא

הנמסרכמסראלאכשיראותוקוראת
לאבהצלחהלהימסרוניתן ,כשירבמקרה
אחרת,לשוניתלרקמהמבעדגםפחותה

 ,בקיצורחוטאת,היא .אחרבאקס-תקשורת
כיישותהשירשלמטיבובהתעלמות

הקוראעםהמנהללשוניכאובייקטאסתטית,
משחק-באףלהמרהניתןשאינומשחק-שפה

משחק-השפהעםשלאודאי-אחרשפה
אםאחר,משחק-שפהככל-השירהפרשני.

אילרדוקציה.מושאאינו-שאתביתרלא
הוא .שלויובמלותאלאאותולומראפשר
למצלולהבודדת,למטאפורהבאשראףהדין
וחומרקללריתמוס. ,המקורילדימוי ,געיהר

 .כשירמולנוהמתייצב ,למכלולבאשר
אתהןלזנוחאפואפירושו ,שירלקרוא

הקריאהאתוהןהרפרזנטטיביתהקריאה

שהטקסטההנחהאתהן-האקספרסיבית

שהואההנחהאתוהןחיצוני""עולםמייצג
זאת,תחתולעקוב,-פנימי""עולםמייצג
אתהשירבוראשבהםהאופניםאחר

חלוןשאינו ,פואטי ,לשוני"עולם""עולמו":
המוארויטרז'מעיןאלאפנימהאוהחוצה
ייעצרשהמבטכדירקומנחוץבמפניםקמעא

עבריומשניאנשיםשנייעמדואםעצמו:בו

הכיתבתוךאחדהמתבונן-ויטרז'של
זה:אתזהיראולאהם-בחצרוהשני
בחוץ,הנעשהאתיראהלאבפניםהעומד
ורקאותוהויטרז.יאתיראושניהםולהפך:
אינוהואמלים.ויסרז'הואשיר .אותו

אתולאה"חיצוני"העולםאתלאמכחיש
אליוהבאלאורקיומואתחבהואה"פנימי":
ביןהצומתהמפגש,נקודתהואמשניהם:

הואאיןאךהפנים":ל"אורהחוץ""אור
החוץאורעימדשנושאהמידעאתלאמשקף

אורעימושנושאזהאתולאה"מציאותי"
הואצורה,הואהשירה"נפשי":הפנים

סטרוקטורהיצירה,המצאה,הואעיצוב,

הואלכןמשמעויותיה.אתהמכוננת
משחקי-שפהכלפיטפילילא ,אוטונומי
לתרגום,ניתןלאמהם,נגזרלאאחרים,
פרפרזה.אופישוט

הדיוןלצורךנבודדאםזובעובדהניווכח
שלהתקשורתייםמכלי-המשחקאחדאת

למשל.הרמיזה,תיפקודו.אתונבחןהשיר

החיצוניממקורשואבתרמיזהכל
ולנולוהמשותףמקור ,הדוברל"סובייקט"

כלברמיזההיהלאכןשאלמלאהקוראים,
הרמיזהמייצגתאפואהאםתקשורתי.טעם

ודאיכלשהי?ממשיתריאליה ,חיצוניעולם
אללאטקסט,אלרומזתהיאשלא.

אותהלהביןאותה,לקרוא"העולם",
הטקסטאתלקרואפירושוכרמיזה,

נתונים.יחסי-ייצורעלהמושתתתספציפית
המוקדםבחיבורומארקסזאתשמנסחכפי

"יצירת : ,,הגרמניתגיה"האידיאולו
אחוזההתודעה,הדימויים,האידיאות,

החומריתבפעילותבמישריןמלכתחילה
בני-האדם,שלהחומריובמגע-ומשא

 ,הדימויהמציאותיים.החייםשלבלשונם
בני-שלהרוחניהמגע-ומשאהחשיבה,

1 .,. 
ך

גדקדוייםהדב

חוקיפיעללשחקשלו:בטקסטואליות
כתנאילנומכתיבשהואמשחק-השפה

והרמיזהמאיכויותיו.ולהנאהבולהתמצאות
המכשיריםמשללאחדרקכמובן'היא,

-השירלהבנייתהמופעליםהטקסטואליים
הדימויים,הטיפוגרפיה,הריתמוס,המצלול,

התחבירחירותהניאולוגיזמים,המטאפורות,
ונו.י

פיעלתקףשירה,לגבישנכוןמה
אקס-כללגביודייוידסוןויטגנשסיין
כלי-לאאינהמבחינתם,הלשון'תקשורת.

והביטויהייצוגאם(גםכלי-ניסויולאייצוג
כלי-אלאתפקידיה>בסך-כלכלולים
פירושוזהמושגימהלך .חברתיתקשורת

בדומהה"משורר",דמותשלדמוקרטיזציה
הנובעתה"גאון"דמותשללדמוקרטיזציה

הראהפרוידהפרוידיאני:המושגימהמהלך
ויסגנשטייןגאוניים,במאי-חלומותשכולנו

יצירתייםשחקניםשכולנו-ודיוידסון
שלנו.המגווניםהתקשורתבמשחקי

אידיאולוגיכמוצרהסובייקט . 4
המארקסיססיתהיוריםכיתתכמובן'וישנה,

מתמשך'למטווחהסובייקטמולשהתייצבה
אנשידרךעבורעצמו'במארקסהחל

בנימין'(הורקהיימר'פרנקפוקרס""אסכולת
האחריםמושפעיוודרךמארכוזה>אזורנו'

הנחתאלתוסר),גראמשי'(לוקאץ',באירופה
ש"ההוויההגורסתהמארקסיסטית,היסוד

לענייננו'פירושה,התודעה",אתקובעת
כלומר'גי'אידיאולומוצרהואשהסובייקט

כלכלית-תרבותיתקונסטלציהשלמוצר

שלישירכניסויעדייןכאןמופיעיםהאדם,
עלגםחלדבראותוחומרית.התייחסות

בלשוןמתבטאתשהיאכפיהרוחניתהיצירה
הדת,המוסר'החוקים,העם,שלהפוליטיקה

יוצריהםבני-האדםוכיו"ב.המטאפיסיקה

אך-וכיו"בשלהםהאידיאותדימוייהם,
הפעיליםהמציאותיים,באנשיםמדובר

ידיעלמותניםשהםכפיבמציאות,
שלהםכוחות-הייצורשלמסוימתהתפתחות

לצורותעדלכךהנלווההמגע-ומשאושל
התודעהאיןלעולם .ביותרהמפותחות

-המודעתההוויהאלאלהיותיכולה
תהליך-חייהםהיאבני-האדםשלוהווייתם

אתקובעתהתודעהלא ) ... (המציאותי.
 3-<עמ'התודעה"אתהחייםאםכיהחיים,

העברי).בתרגום 232

 ,הכיובלאו-התודעה"אתקובעים"החיים
אתכלומרהעצמית,התודעהאת

ביןזיהוימארקסאצלאיןלכן'ה"סובייקט'.'
הסובייקטהסובייקט:לביןהאינדבידואל

בני-אדםשלקולקטיבלהיותעשוי
כפופיםתנאי-קיום,לאותםהשותפים

חברתי:מיקוםולאותויחסי-ייצורלאותם
הרימעמדית","תודעהעלמדברכשמארקס

כסובייקט.בפירוש,המעמד'אתתופסשהוא

ישנוהקרקע","אצולתששמוסובייקטישנו
סובייקטוישנוההון""בעליששמוסובייקט
המאכלסיםהיחידים"הפרולטריון",ששמו

תאי-אלאאינםשכזה,מעמדיסובייקטכל
ב"תודעתו'.'מוח

הגורסאלתוסר'ידיעלהוקצנהזוטענה
מתוךאלאפרקטיקהאףבנמצאש"אין
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אףבנמצאוש"איןאידיאולוגיה"ובתוך
סובייקטים".ובתוךמתוךאלאאידיאולוגיה

אתמכוננת ,אלתוסראומרהאידיאולוגיה,
על =(אינטרפלציהידיעלכסובייקטהיחיד

שלמעמדעליוהכופה ,אליופניהידי
ידיעלמיוצרתגיהאידיאולוכלנמען>.

כלאחרים.סובייקטיםעבורסובייקט
ספציפיים.נמעניםאלפונהאידיאולוגיה
/צורכתמייצרתהקטגוריההואה"סובייקט"

 ,לפיכךהוא,סובייקטכלגיה.האידיאולו
שלהקיוםהיאהאידיאולוגיהאידיאולוגי:
אנו .גיאידיאולויצורהואהאדםהסובייקט.

אידיאולוגיה.בתוךופועליםחיים
אתעושה ,סראלתוממשיךגיה,האידיאולו

היותנומאליו".ל"מובןה"סובייקט"
היותמאליהמובנתלנונראית"סובייקטים"

 .זהותנואתגיההאידיאולומייצרתשכך
כוזב""זיהויאלאאינהזו"זהות"

תמידמופיעיםאנו("מקונסאנס">:

אנווככאלה, ,כסובייקטים-קיימים-כבר
הזיהוישלהטקסיםאתהרףללאמבצעים

לקריאההיענות ,יד(לחיצתהאידיאולוגי
קיומנואתעבורנוהמאששיםונו'),בשם,

מובחנים,פרטיים,ממשיים,כסובייקטים

אלוגירתאידיאלופרקטיקות-זיהוייהודיים.
האיכותבגללמעינינו:סמויותנשארות
נבצר ,מהןהמופקתמאליה"ה"מובנת
זהפענוחפעולתן.אופןאתלפענחמאיתנו

עללקחשאלתוסרהתיאורטיתהמשימההוא
-אפשריבלתילאאם-קשה(אתגרעצמו
השיחמתוךהאידיאולוגיהשיחניתוחשל

כזה?ניתוחיתכןהאםעצמו.האידיאולוגי
הואאםממעגליותו?להיחלץיכולהואהאם
בהכרח,הוא,וכזה-גיאידיאולועצמו

ערכו?),מה-שלוהיסודהנחתמתוקף
להמגייסת ,אלתוסראומרהאידיאולוגיה,

בנימבין(=נמעניה>שלהה"סובייקטים"את
לכדיאדםבנימשנההיאהאדם:

 ,השוטרפונה.היאשאליהם"סובייקטים"
בפנותול"סובייקט"אותךהופך ,למשל
עוצרשאתההעובדה ,"!םשאתה ,"היאליך:

שלךההיענות-קריאתולמשמעמלכתך
יוצרת-עליךמפעילשהואלאינטרפלציה

שרוייםכולנוהנמען.כ"סובייקט"זהותךאת
שאנולחשובמדמיםאךגיה,אידיאולובתוך

מתכונתהנובעתזואשליהלה.מחוץמצויים
עצמה,אתלהעליםגיההאידיאולושל

לעולםהאידיאולוגיהלהסתוות.להיתמם,
אידיאולוגיה'.'"אניעצמהעלמכריזהאינה

מאשימה,(ובנימהתמידהיאהאידיאולוגיה
אחרים'.'"שלמתנשאת>

בלתי-תמימה,מראית-עיןתוךוכך,
אותנומכפיפיםלכאורה,אידיאולוגית

שלהחברה,(שלהדכאנייםהשליטהמנגנוני
שלהםלאינטרפלציהשנצייתכדיהמדינה>

צרכיהם.אתההולמיםה"סובייקטים"ונהיה
<באנגליתנתין.היותמשמעסובייקטהיות
מלה).אותהשלמשמעויותשתיאלו

שהיאבכךהיאהאידיאולוגיהשלעורמתה

סררקל

רק"סובייקטים"שאנולהאמיןאותנומפתה
 ,<כלומרהמלהשלהראשונהבמשמעות

שלמעשהבעודחופשיים>,אינדבידואלים
נתינים-השביחבמשמעות"סובייקטים"אנו

מבצעתהיאהחברתי.הסדרשלצייתנים
כאלאלינופנייתהידיעלזותחבולה

אנולכאורה:חופשייםאינדבידואלים
איןלרשתה.ונופליםהפתיוןאתבולעים
נתין.שאינוסובייקט

מטרתה:אתהאידיאולוגיהמשיגהבכך
ושכפולשימורשלהאפירמטיביתהמטרה

הנובעים(והיחסיםהקיימיםהייצוריחסי

החברתי-פוליטיהסדרושכפולשימורמהם),
כ"סובייקטים"אותנומייצרתהיאהקיים.

במערךהנתונותהעמדותאתשנאיישכדי

שלוהידעהייצוגהצריכה, ,הייצור
הקיימות.החברתיותההיררכיות

היסטוריכמוצרהסובייקט . 5
כלי-ניתוחהפעלתללאגםאבל

בנוסחפסיכולוגיים(אומארקסיסטיים
ויטגנשטיין>,בנוסחתקשורתייםאו ,פרויד

הסובייקטשלההיסטוריהפירוקבעצםדי
זוהי"מהותיותו".אתממנולשלולכדי

כשהראה ,פוקרשעשההעבודהבדיוק

אינוההלניסטיתהתרבותשלשה"סובייקט"
בימה"ב,הנוצריתאירופהשלה"סובייקט"

שאינוהרנסנס,שלה"סובייקט"שאינו
ונו.יהרומנטיקה,שלה"סובייקט"
מן ,לדבריו ,נגזרההלניסטיה"סובייקט"

("אפימליהלעצמו"האדם"דאגתשלהאתוס
למהאדםשלדאגתושפירושה:הוטו"),

דאגת ,לגידוליוהאיכר(דאגתשבאחריותו
לחוליו).הרופאדאגת ,למדינתוהשליט
פרקטיקה.עבודה,פעילות,היאזו"דאגה"

בטכניקה.בידע,בתשומת-לב,כרוכההיא
כלמביןלבחורצריךלעצמו"ה"דואג

אלחאתלידיעההניתניםהעניינים
בעינילחייו.ומועילים>(חשוביםחרלבנטיים

לומדשמישהולכךההצדקההאפיקוראים,
הואכךידישעלהיאקוסמולוגיהאופיסיקח
ה"צעמי"הסטואיקנים,בעינילעצמו"."דואג

שאנימהידיעלורקאךמוגדרהאמיתי
לתכליתאפואכפוףהידע .בולשלוטיכול

מישהואובמשחונתקלאניאםמעשית.
להשפיעיכולתליושאיןבאחריותישאינו
אניואיןלחייולנבטיהואשאיןהרי ,עליו
שלהאישיתהמשמעת •אותולדעתצריך

עליונכפיתאינהההלניסטיהסובייקט
אלאדתי>צואואזרחיחוק<בשםמבחוץ
שלקיומית,אישית,כבחידהבאה

אםלעצמומחליטאדםכל •האינדבידואל
תשוקהמתוךלא ,לאואםלעצמו""לדאוג
(בנוסחהמוותלאחרנצחחיילהשגת
לחייולהקנותרצוןמתוךאלאהנוצרי>

הסובייקטשלחייוזוהר:איכות, ,ערך
אמנות.הםעצמית:השתלמותהםההלניסטי

פוקר ,ההלניסטיהאתוסעלזו<בהתרפקות
ההלניסטיהסובייקטלמהדרין>.ניטשאני

נדרששהשליטכפיבעצמולשלוטנדרש
ביתובענייניבעל-הבית ,בממלכתולשלוט

השליטההיאהטובח"ה"סגולחונו',
מדוברעצמך.עלריבונותהשגתהצעמית:

לביןבינייחסיםשלפוליטיקהבמעיןאפוא
עצמי.

אינןמקצועית,מיומנותשוםטכניקה,שום

אמנותגבילהדיןהוא •אימוןללאנרכשות
אתגלמתר ,עצמואתמאמןהאדם :החיים
שלהיסודמעקרונותאחדהיהזה .עצמו

והקיניקאנים.חסוקראטייםהפיתאגוראים,

התרגולמטכניקותאחתחיתההכתיבה
השליטהשלזואמנותשלהמאוחרות
תפקידחיתהלאהיווניתלכתיבההעצמית.

גילוי ,לתיאורניתןחבלתיחשיפתשל
-להפךאלאלמלים,מעברוהמצויהסמוי
שאפשרמהאת ,נאמרשכברמהאתלקבץ

כינוןשלהמטרהלמעןלקרוא,אולשמוע
אתשהוקירההיוונית,בתרבות .העצמי

שלסמכותםאת ,המונחלהידעאתהמסורת,
 ,לעצמךדאגהשלאתיקהבשהגו-הזקנים

היות ,עצמיותךהשגת ,עצמךאלפרישהשל
 .מעצמךהנאה ,בעצמךהסתפקות ,עצמךםע

הכתביםשמעניקיםל"לוגוס"הודות
יחסיםהיחידמשיגבמסורת,המונחלים
 •עצמועםהאפשרככלמשופרים
פסגתפיחשעל-זוהלניסטיתלתפיסה
עיצובהיאהאסתטיתוהערכיותהאמנות

 ,פוקרלדבריחיה,לא-האדםשלעצמיותו
אפשרההיסטוריה.במהלךמשמעותיחמשך
שובכךואחרברנסנס,עדותלהלמצוא

חיואלואך--19ההמאהשלב"דגדיות"
במערבשמשלחהנצרות,אפיזודות.רק

תפיסתאתהיפנההחדשה,ובעתבימח"ב

לנטוש,ישלפיה,הסובייקט,אתהסובייקט:
לרצוןמנוגדיםהאנוכייםשרצונותיומפני
הסובייקטשלניגודוהואזהסובייקטהאל.

יצירהשלנכסףכיעדהנתפס ,ההלניסטי
השותלהשטןמפגיהנוצריתהחרדהעצמית.
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לדעתשאיןמחשבות-אישבלבמחשבות
פקפוקגוררת-באלוהיםאובומקורןאם

מחשבותיך'שלהאותנטיותלקביעתבאשר
עצמיותך.תשוקותיך'רגשותיך'

העצמיתהשליטהחיתההיווניםאצל
אמצעירקהיאבנצרות,תכלית:בבחינת
הסובייקט .הטוהרשהיאהתכלית,להשגת
המחייבסובייקטהואהנצרות,שיצרההחדש

הגוף.בתאוותעמוסבהיותומתמיד'פשפוש

מושאלהיותחדלהסובייקטואילך'מכאן
ממנולפרוששישלמשהווהופךליצירה

אתהסובייקטמןנטלההנצרותולפרשו.
אלאעצמך'ברשותאינךשלו:האוטונומיה

אלדרךשאיןמחיר:תמידיששלאמת
חומרהעצמית,משמעתהטלתללאידיעתה

גדעדקארטהנוצרית).בתפיסהסיגוף,(ואף

האמת,אתלדעתש"כדיבערבקוזו'תפיסה
אתלראותהמסוגלסובייקטשאהיהבכךדי

אצלומחליףלעין"ש"גלוימהלעין".הגלוי
להגיעכדיבחומרהצורךאיןהחומרה.את

מוסריבלתילהיותיכולאניהאמת.לידיעת
האמת.אתלדעתזאתועם

עלהרגעאותועדנדחהזהמהפכנירעיון
עלהלאדקארט,לפניהתרבויות.כלידי
טהור'בלתילהיותיכולשאדםאישדעתעל

אתלדעתכןפיעלואףמוסרי'בלתי

חוזרברנסנסהכנסיה).כפוף

היחידחייהגשמתשלהעתיקההרואיהערך
זרשהיה-האינדבידואליסטיהמימוש-

ימה"ב.לרוחלגמרי
ה-במאהאירופהאתשפקדהדתיהמשבר

פרקטיקותשלהפרוטסטנטיתהוחיה- 16
צורותפיתוחהצריך-הקתוליותהדידוי
כתוצאההסובייקט.אליחסשלחדשות
הסטואיותמהפרקטיקותכמההוחיומכך'

אמתגילויאינההסובייקטחווייתהעתיקות:
לקבועשאיפהאלאהעצמי'בתוךהחבויה

עםלעשותיכולהואאיןומהאדםיכולמה
שלהסטואיהתרגולברוחחירותו.מידת

ידיעלהסובייקטגיבושכגוןטכניקות
הנקריםהאנשיםכלפיהתודעתיותתגובותיו

הנצרותפיתחהרגלי'טיולבמהלךבדרכו
אתהאדםבדיקתידיעלבאמונה""תרגול

בדרכוהנקריםכלפיהרוחניותתגובותיו
בדרך.בלכתו

כתיבהידיעלהסובייקטכינוןפרקטיקת
אינהאוטוביוגרפית,יומנית,וידויית,

אלפיבתהיאלסבור.שנהוגכפימודרנית
השתנוהיסטורימומנטבכלאםגםשנים,
שכינוןלהדגישמבקשפרקואךפניה.

עלההיסטוריהבמהלךהתבצעלאהסובייקט
ידיעלאלאבלבד,פרקטיקות-כתיבהידי

לניתוחהניתנותממשיות,פרקטיקות
הסובייקט,כינוןשלטכנולוגיותהיסטורי:
הסימבוליות-המערכותבתשתיתהעומדות

 .בהןומשתמשותטקסטואליות
פרקואיןהמודרניהסובייקטשללידתואת

הכתיבהבצמיחתאפוא,מאתר,

הסובייקטאחר.במקוםאלאהאוטוביוגרפית,
המהפכהדקארט.עםלדעתו'נולד'המודרני
בשחרורהיאהקארטזיאניתהמושגית

מןהסובייקטשלהידיעהפונקציית
רציונליזםזהו .שלוהמוסריתהפונקציה

היווניהרציונליזםמןהשונהחדש,מסוג
כפיהסובייקט,מןתובעהואשאיןבכך

לושתאפשרהכשרהעבודתהיוונים,שתבעו
ועדהעתיקהיווןמאזהאמת.לידיעתלהגיע

ההנחהשלטה ,-16ההמאהשללאירופה

ביןהתנ"כיבזיהוי(ניזכר'האמת.

המגולםהמוסרית,הידיעהלביןידיעת-כל
הסובייקטורע").טובהדעתב"עץ

נייטרלי-סובייקט-ידעאותו-הקארטזיאני
המודרניזם,אתומיסדהצמיח-מוסרית

שלו:התרבותיתהכותרתגולתאתובעיקר
 •מוסרלשיקוליהאדישהמודרני'המדע
אתהטרידלמוסר'הידעביןזהניתוק
ההשכלה,תקופתבמהלךלפניו'עודקאנט.

שנישוניםכמהעדבשאלהרבותדנו
היודעהסובייקט-אלהסובייקטים
בכלל.אםמזה,זה-המוסריוהסובייקט

סובייקטלאתרהיהקאנטשלפתרונו
שלו'לאוניברסליותהודותאשר'אוניברסלי

זאתעםיחדאךידיעה,שלסובייקטהיגר
מנסחשקאנטהגישה-מוסריתגישהדורש

(="הציוויהמעשית"התבונהב"ביקורת

הידעביןמחדשמאחדקאנטהקטגורי").

עצמיאתלהכירעלי"חובהבאומרו:למוסר'
אתלכונןכלומראוניברסלי'כסובייקט

כסובייקטמפעולותי'פעולהבכלעצמי'
לחוקיםשאצייתכךידיעלאוניברסלי

-העצמיקאנט,לפיכלומר'אוניברסליים".
אותומכונןאנילי:נתוןאינו-הסובייקט

כסובייקט.עצמיאלהתייחסותיידיעל
אתהמאפיינתהסובייקטלתפיסתבאשרומה

שלהאני"ב"פולחןמתמקדפרקותקופתנו?
הרווחזהבעיקרהאמריקאית,התרבות

אמוראתהזו'תפיסהפיעלבקליפורניה:
ה"אניאתלגלותעצמך",את"למצוא
שמטשטשממהאותולהפרידשלך'האמיתי"

ידיעלאותולפענחאותו'ומנכר
דומות."גילוי"פרקטיקות-אופסיכואנליזה

פוקר'לדעתהיא,זוקליפורניתגישה
ההלניסטית,הסובייקטתפיסתשלניגודה
מתוךלאכזכור'הסובייקט,אתהגוזרת

הדבריםמןלהפך'אלא,"פנימיותו"
הלאלזיקהלבלשים<וכדאיש"באחריותו"

ו"אחריות")."אחר"המליםביןמקרית
הנחת-אתלפרוטותפורטפוקרבקיצור'
מושגכלפיהשעלההגליאנית,העבודה

הנולד'היסטורימומנטאלאאינומוצג><וכל

אתבכותבושעתו:בבואומתמוליד
ללא-הסובייקטשלההיסטוריה
הוא-כמובןההיגליאנית,הטלאולוגיה

 •ימיואתקוצב

שלהגסיסהפרפוריאתסקירתנולסיכום
אללחזורהנימוסמןזהיהאהסובייקט,

"טובים •נגדובמערכהשפתחגהההר

דוגמטיתוטדיאשקלאשכללתקווההטעמים
החגיגיותיומרנויותיהכלעלבפילוסופיה,

אלאחיתהלאאחריה,ואיןבלתהאיןכאילו
כתבדרדקי",מעשיאצילה,ילדותיות

ולרוע".לטוב'מ'עברספרובפתחניטשה
 ) .•• (יתפסובההשעהמאודקרובה"ואולי

לדוגמטיקאיםלהםשהספיקהדברהיהמה
הנישאיםהמבניםלאלהאבן-פינהלהיות\

אמונת-עם-כהעדשהקימוםוהמוחלטים
<כגוןשכוחיםקדםמימיכלשהיטפלה

היוםעדהממשיכהבנפש,הטפלההאמונה
טפלותאמונותבצורתברביםלתעתעהזה

צחצוחאיזהאוליאווב'אני'),ב'סובייקט'
איזואוהדקדוק,מצדאחיזת-אוזנייםלשוני'
עובדותאי-אלושלשחצניתהכללה

אנושיות, ,מאודאישיותמאוד'מצומצמות

אנושיות-למדי."
-הזהותתמותעלבמתכווןפסחהזוסקירה

עלהפוסטמודרני:בשיחהרווחותהגדולות
(הנידונהוהג'נדרהמיניתהזהותשאלת
הזהותשאלתעלהפמיניסטי>,בשיחבעיקר

הפוסט-בשיחבעיקר<הנידונההאתנית

הזהותשאלתעלאוקולוניאליסטי>
מנסרתכמדינתנו'<שבמדינההלאומית
עלדורותומפרנסתהאומהבחללנסר-היטב

ונואמי-כיכרותבעלי-עטשלדורות
בעם","קרעכגוןביטוייםעליהםשחביבים
הלאומי");"המחנהאוהבנים"דור"משבר

אחראוכזהבסובייקטתימסידיוןכלשכן'
ערביה"אשהערביה","אשה ,"השא"(

עקרוני'-מוקדםדיוןמחייבבישראל"),
 ,יכולתיה"סובייקט".מושגבעצם-מתודי
ביתדבהירות,ביתרזוסקירהלכתובאולי'
אנישאיןאלאאריכות,ובפחותליטוש
שאיןהיותבחשיבותה,כךכדיעדמאמין

אנישאיןהיותכך'כדיעדמאמיןאני

 • •אבישאיןהיותמאמין'

 ~ו Hו~

מקורות

 ) 1886 (ולרוע·לטובמ"עברניטשה:פריזריך

(מתוך ,,הגרמנית"האידיאולוגיהמאדקס:קאדל
שחדות")"כתבי

 ) 1953 (פילוסופיות•ירות p•חויסגנשסיין:לודוויג

פילוסופית"עמדהפ"וסטמודרניזם:אופיר:עדי
 ) 1996(בדפוס,

Louis Altusser: "ldeology and ideological 
) 1969 ( " state apparatuses 

Michel Foucault: "From the classical self 
) 1984 ( " to the modem subject 

Richard Rorty: "Contingency, irony and 
) 1989 ( " solidarity 

37 
 ' 96מץר



 ~, s (ו: 1ן
ממוחזריםחלומות ~

הישראליתבספרותחדשיםזרמים

גורביץ'דור

אותהשחוויםחושיתכלהזיהברנטי'יהק"המרחב
ייצוג ...אומהמכלחוקייםמפעיליםבליווייוםיום

אורקווינתפסת.בלתימורכבות ...מידעשלגרפי
שלומערכותצביריםהנפש,שלבאי-חללשיםופר
 ." ...םינסוגר,יעשלכאורותיהניםונת

 1 •נוירמנסר" ",ןוגיבסויליאם

תנהגישלאמדועמיחזור,עלמדבריםכולםבךי"סב
את".גםכך

 2ליזה".'ודמינהקסטל-בלום,אורלי

כשהואאותם.כופלפרנץהדלדבריםשישןיוו"מכ
מרכיבאניעכשיוחושבוהואמשקפיואתמרכיב

ובחזרה".לשםפוסעאניעכשיוואמשקפיים,
 3"גוטרפרשה",הופמן,יואל

דרךאיןכיהאמתכללאאמת,דוברתמיד"אני
באופןאנסהאםבשלמותלבטאהבשלמות,לבטאה

לאי·מבעדעדייןאבלחסרות.המליםמילולי:
בממשי",גובלתהאמת-עצמהזואפשרות

 4"טלויזיה", 1לאקאןאק'ז

לשאולהקושיעלקצרמבוא . 1
"נכונות"פוסטמודרניותשאלות

בספרותפוסטמודרניזםעלתיבה • ' .·
-90וה-80השנותשלהישראלית _
פרקיםעדייןשהםבפרקיםנוגעת · .. ·.· ..•.

הישראלית.הספרותשלבהיסטוריהפתוחים
נפרדבלתיחלקשאניזומציאותזאת,עם

הצורךמןאותנולמנועצריכהאינהממנה,
עמדה.לנקוט
שאנוהחדשיםהדבריםמןאחדמזו'יתירה

כיהוא 5הפוסטמודרני""המצבמןלמדים
ריחוקשלפרי-עצמוהביקורתי""המרחק

מאותםהוא-תיאורטיתבוודאותאובזמן

תהליךעברולפחותאושאזלויסודמצרכי
אנוכימסתבר .בימינוזילותשל

"המשחק"בתוךנמצאיםכברהתיאורטיקנים

 ,הביקורתיהמרחקכותבים.אנושעליו
שלדורותחלמושעליוהאסתטי"ה"ריחוק

לזךועדאליוטמת.ס.מודרניסטים
איננווהלאה.מאיתנוהתרחק(המוקדם>

במהאםכיסדורה,במשנהאפואעוסקים

 jetty 6בשםאותומכנהרדידהשז'אק
ביןמתחשיוצרשיחתנועה,ג'סטה,משחק,

האמתלביןשלוהמחקריתהאמת
שמאחוריהלועגתהפוליפונית,הקרנבלית,

גבו.

המצבאתביותרשמאפייןמהלמעשה,
מוסדכנגדספקנותהיאהפוסטמודרני

 > lnstitution Art <האמנותומוסדהתיאוריה

נושאיםשאינםשיחמינישלבאופנים
קיומםעצםשלהלגיטימיותאתבהכרח
מאליו.מובןכדבר

לגבישאלותשואלתזועקרוניתספקנות
מטא-"סיפורי-על",שלהלגיטימיות

הרציונליזם,כגוןקלאסייםנרטיבים
הציונות.הפסיכואנליזה,המרקסיזם,

עולםתמונותשלתוקפןעלמערערתהיא
יחדטוטאליתהתגייסותהתובעותגורפות,

שלבהקשריםהעכשויתבספרותדיוןא.
שלוההיסטוריההפואטיקההסוציולוגיה,

זהממדלה.שקדמההישראליתהספרות
שתיביןפואטיותלאבחנותלתרוםאמור

הנידונות.הפרדיגמות

הקשריםמתוךהישראליתבספרותדיוןב.
העובדהמשוםרקולו-כללייםתיאורטיים
המצבמןגלהדומנסההישראליתשהספרות
האובססיביהצורךמןהלוקלי'הישראלי
שלנו.הקולקטיביתלזהותורקאךלהתייחס

החדשיםהסופריםשלברצוןיתגלםזהצורך
מציאותעםהמדיה,שפותעםשיחרבלנהל

באחרית-גאולהוידיעהלאושר'הבטחהעם
שלהתיאוריהכוללהתיאוריה,מוסדהימים.

"המצבזה.מכלליוצאיםאינםהספרות
פקפוקשלעמדהמביעהפוסטמודרני"

אינוהואערכים.שלהלגיטימיותלנוכח
לאמתמתמדתכחתירהאותםמקבל

הממדיםאתומציגשהואסוגמכלהומוגנית
של=אחר>=יוונית(חסרוולוגייםהחסר
כמערכותאזנחשפיםוהאמנותהמדעקיומם.

ואידיאולוגיותאינטרסיםכוח,שלמוסדיות
שלוהמניפולטיביהיחסיהערךמנוגדות.

אינולמאמיניהם,נושאיםשהםה"אמיתות"
מציאותשלאובייקטיביניתוחמבטא

אתאלאאסתטית,אוחברתיתפוליטית,
שקולםא' 6חערכיםקובעישלעוצמתם
זו.מציאותשללהגדרתהבהקשרנשמע

המבטיחיםהעל'סיפוריעלזוביקורת
המצבעלגםפוסחתאינהוידיעה,סמכות

לונקרא-הישראלי"ה"סיפורהישראלי.
בשםאוכנעניותלאומיות,ציונות,בשם
באשרביקורתיתעמדהמתוךנדון-אחד

וכןאותו'המפעילותהערכיותלמערכות
שעומדותהלשוניותהייצוגלדרכיבהקשר

שתיהמאה.סוףשלבתרבותלרשותנו
הדיוןאתכןאםידריכופרספקטיבות

הנוכחי:

ההיפר-הגודשעםואינטרנט,טלויזיהשל
שלברשתהפועלות"שפות"שלדיאליסטי
הנוכחית.התרבות

הדילמותאתלהציגאפואינסהזהמאמר
בהקשריםהמרכזיותהפוסטמודרניות

דודעל-ידינידונותשהןכפיישראליים,
מסוףכתיבתםשעיקרהצעירים,הסופרים

7השנות
קרת,אתגרשלהטקסטים-70-80.

אמידגפישץ,אבנרקסטל-בלום,אורלי
הישראלי"ה"מצבאתמחדשיגדירוואחרים
רגשיותאלטרנטיבותיציגו ,הציוניוהמצב

לנסחינסולייצגו'כדיחדשותוסגנוניות
הזהותשלהמטושטשיםגבולותיהאתמחדש

הישראלית.

עדייןחראהישראליהסופרהאם . 2
עולם"?של"גואלו
שלוהנפשיתהתמסיתהמוקדנקודת

כנראה,קשורההישראליהפוסטמודרניזם
כלפישמתפתחהחדשהאירוניליחס

זוספרותעצמהעלשנטלההקלאסיהתפקיד
בהקשר , sהציונית"ל"עלילת-העלבהקשר

להשתתףהספרותשלהאסתטילתפקידה
מתחדשת,תרבותשלהגאולהבמעשה
שנטלוהמעודדהמהפכנילתפקודבהקשר

לביתכ"צופהאםהישראלי'הסופדצעמועל
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של(האקסיזטנציאלי>כגואלואםישראל"
למורשתנמנעתבלתיתגובהזוהי . 9העולם

עמדההמקומי;בגלגולההנאורותשל
שלמסלוליםלשלושהביחסביקורתית

שלדמותואתלשרטטשביקשוגאולה,
החדש"ה"ישראלי :החדשהישראלי
 ,שמיר ,(יזהרהישראלי-הומניסטיבקלסתרו

כהנא-כרמון>אלמוג, ,קנזיהושע, ,עוז
תמוז,קינן,(וטוש,הכנעני-ילידיבקלסתרו
 ,(שחרהיהודי-רליגיוזיובקלסתרושבתאי>
שדה). ,אפלפלד

זושונותאמנםהיואלה,עלעלילותשלוש
מזו:

בתחומיהסתופפההאחתהמגמה

שהיאתוך ,הרשמיהציוניהקונסנזוס

מוסרית,מבחינהמחדשאותולבדוקמבקשת
עללהצביעמנתעלואסתטיתפוליטית

מובלעתאמונהמתוךעדייןאך"קלקוליו",
השליחותשלה"אותנטי"בקיומה

שנשתבשה.

תפיסהעללהצביעניסתההשכיחהמגמה
כריתותגטהנותנתישראליות,שלחלופית
 ,ביסודפגני ,אחרדגםויוצרתהיהודילעבר
מןשנולדאליקזהוהחדש.הישראלישל
שלמאירזהו ,שמירלמשה-ידיובמוהים

החולשדיונות(שבתאי), ,,דבר//סוף

 .מולדתונוףתבניתהןהילידיות
כישדומה , ,,"היהודיתהשלישיתהמגמה
שתישלהיתרההדומיננטיותמןסבלה

במיוחדלהתבלטהתחילהחברותיה,
 ,פרדוקסליובאופןאפלפלדשלביצירותיו

כורשלהתמוטטותועםחדשהעדנהקיבלה
והןכפרקטיקההן-גוריוניסטיהבןההיתוך

הישראליתהחברה .תרבותיכאידיאל
 ,-90וה-80הבשנותפניהאתששינתה

שללתהליכיםויותריותרשנפתחה
לתהליכי(בניגודוביזורפרגמנטציה

והקונסנזוסההתגבשותהמיקוד,

לאמצעעדאותהשאפיינו ,האידיאולוגי
מחדשלבדוקמוכנהחיתה ,)-70השנות

חיתה ,אותנטי"ישראליזם"שלערכים
התפיסותאתמחדשלהעריךמוכנה

במסגרתשלה.הא-היסטוריותהמיתולוגיות
השואה,לנושאהתאפשרהפרדיגמות,שינוי
הדבר<כךחדשהתאוצהלתפוס ,למשל

קרת,אתגרפלג,דורית ,גרוסמןביצירות
ואחרים),שיץדודליברכט,סביון

לעשותזואופציהניסתהתמטית,מבחינה
שלבדיוקנוואסתטיתרוחניתרויזיה

משלהתרומהתרמהבכךהחדש.הישראלי
(היותרהנורמותשתילהתערערות
אלהדרךאתוסללההאחרותדומיננטיות>
שהתבטאהחדשה,רדיקליתהסתכלות

האחרונות.בשניםהישראליבפוסטמודרניזם
שלה,התמטיתהנועזותאףעלזאת,םע

העזהלאלשוניתמבחינהכיהיהברור
עלולוותרהכלים"את"לשבורזומגמה
התבוננותשלביקורתיכמכשירהלשון
בעולם.

המטריצהאלהאימהיהמקורמן . 3
מולעומקשלמודליםהאדישה:
שטחשלמודלים
שלמובהקפרי-הלשוניתהספקנות
עםמתפתחת-אידיאולוגיתפוסטספקנות
הפוסטמודרנית.האופציהשלכינונה
עודכבולהעצמהרואהאינהזואופציה
הספרות,שלהמרכזיתהתמטיתלמסורת

השפהשלמתמידבניסיוןמתבטאתהיא
שלה,גליהלדמתחתהשטיח"את"למשוך
מעבירה.כביכולשהיאל"מסרים"מתחת
 ,"שטוחה"לשוןכןעלמעדיףהחדשהסופר
שפהזוהיעצמה.אתלהביןהפסיקהשכאילו

שפה ,) 1992 ,(מירון"אויליים"שקישוריה
שאינהמרושלתעילגת,"מטומטמת",

לחדוריכולהשאינהובוודאידבר""יודעת
אלשלההאטומההמעטפתלפנימעבראל

במשמעותהןהעלוםהפשראלהדבר","סוף
בנוסחאוושלקהלת>(הקהלתית

ב"סוףשבתאישלהאקזיסטנציאלי-לירי
שלו.דבר"

לדובבבנסיובהנכשלת ,כןאםהשפה,
הגותיותרגשיות,אינפרא-סטרוקטורות

ומקולקלתנגועה ,"פגועה"היאואסתטיות.
מבחינתהדקדוק, ,התחביר(מבחינת

אלבהתמדהחותרתהיאוהגימור);הליטוש
ומסתלקתשלההפנימיהסתוםהמבוי

וידיאודימוייגבור'אבי

שכפולכמכשיראלאופענוח,קריאה
אפקטיםמשכפלתהיאעכשיווהעתקה.
של"תובנה",של"רגש",שלסגנוניים
מתפקידההסתלקהמכברזה"סיום".
העולם.את > To discover (לגלותהמסורתי

כיאףמחדש,אותומייצרתהיאכעת

("הסובייקט"ה"אדם"אתלהביןמתפקידה
אתלהאיראופירוק>,שלתהליךעתהעובר

אומרת<העולםמדווחתהיאשעליוהעולם
 Zonesמ"אזורים",רקמורכבקסטל-בלום,

עםאלהמתיישביםובלתירלוונטייםבלתי
אלה).
ליבידונלית.התמכרותאיננהשובהשפה
רגע ,בהתגלמותוהסימפטוםעכשיוהיא

הדברים.אתלייצגמאמציהשלההתרסקות
משדרתהחדשההלשוניתהמתכונת
אדישות ,והיתולפרנויהשלמוזרהתערובת
היאדרכםוקיטש.אפוקליפסהועזיבות,
המוצעים.הגאולהמסלוליאתמחדשבודקת

אתלהפוךמסרבתלכת:מרחיקהאכןהיא
גאווהשללמקורוההתמוטטותהאפס""רגע

שלה,הנפילהברגעלעניים.קתרזיסאו
אנואיתה.יחדאותנוגםהשפהלוקחת
המופרכותדרךהקיוםשללזרותנחשפים

מאליה""המובנתהמורגלת,הלשונית,
שלה.

לרדתהמודרניתהשפהשללנסיובהבניגוד
להביןכדיאותנטייםמודליםשללעומקם

או(ה"ישראלית"האנושיתהסדירותאת
השפהמתייחסתהאוניברסלית>,

 ,להביןיומרהלכלבחשדהפוסטמודרנית
תופסתהיא 1כןעל . 10לרגשידעלהעביר
שלכמכשירלאאונטולוגית,מבחינהעצמה

האם""תבניתהיאהאותנטית","המטריצה

מתחוםמכברזההופקעהדבר),(=סוף

זוהיממנהלנושנותרכל •והשגתנוראייתנו
שמתגלמתשלה,האנונימיתהקליפה

מסךהמטריקסיאלי:המסךשלבמטאפורה
הצילוםשלהמסךהמחשב,מסךהטלויזיה,
מתוךוקורןמרצדזהמסךהמשועתק.

הואשאותול"רגש"זההאנונימית,אדישות
הינדהמסךוהערב.השכםמשכפל

-השעתוקשלהתעשייתיתההתגלמות
לסרושלבלשונו(ה"אאורה"ההילהדהיית
 .האמנותמעשהשל >בנימין
שלהייצוגיבממדאמוןחוסרשלזהתהליך
הסופריםעםלישראלמגיעאמנםשפה,

יואל--90וה-80השנותשלהחדשים
קרת,אתגרקסטל-בלום,אורליהופמן,
אמירגפי ,אפשטייןאלכס ,שץאבנר

כלכדין-נרמזכברהואואולםואחרים,
למשל-הישנהבפרדיגמההיסטוריתהליך

-עוזעמוסשליחסיתהמאוחרותביצירותיו
בילידעת 11 •אשה//וילידעתשחורה"יקיופסא
נוגעוהואתמסייותרהואהשינויאשה"

 ,הישראליהגיבורשלהדיוקןבהתמוטטות
ויורים"."בוכיםשלהסטריאוטיפעלהאמון
כסניטרעצמומעמידהיצירה,גיבור ,יואל

אנושותשללרשותהבביה"חהשורהמן
(נוסחחרטה"אסור"שופטדואבת:
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 1:~ו
מחררהבמעיןהמנסהקאמי),של"הנפילה"

הפרסט-צירניהפיכחוןאתלתרגםנוצרית
הכאב.שלהגרףלשפתשלו

אשה",לילדעתשקדםשחורה",ב"קופסא
רדיקלייםהםהנרמזיםהפתרונות

הביקורתיתהטענה .יותרופוסטמודרניים

כישלוןהזהברומןלראותנטתההרווחת,
שוםעלאמיןמימטיעולםשלבעיצובו

בז'אנר(בחירההארכאיותההגזמות

אפיסםרלרי")"רומןשל"ארכיאולוגי"
ראותמנקודת .בושכרוכותוהקיטשיות

היפר-שפהדווקאפוסטמודרנית,

עלהעובדתרעשנית,מוגזמת,ריאליסטית,
שהיאתוךמוקצנות,רומנטיותדיכוטומיות

שלהגיבוריהשלקלישאותיהםאתממחזרת
שללהתרפטותהביקורתיתעדותהיא-

אלהשגיבוריםהציונית,עלילת-העל
בבעלהמטיחהאילנהלפה.להמשמשים
אלקאתה,מהלך"שאגידאלק:לשעבר,
טרשים,הראתהלי?היוהאחריםלעומת
איגלואתהההואבשירכמובדיוקקרח,

החותםבסרטהמוותאתהתזכורבשלג.
אתה"זהבשחמט,שמנצחהמוותהשביעי'

הציוניהשיר .) 45עמ'שחורה",ופסא j 'ו'(

הפךהעזהרגש .ל~חזררנושאעכשיוהוא
"החותםברגמן:של(סרטוקולנועילרגש

המברברלמשחקהאהבה,משחק ,)"השביעי
כברהרגשותהדלולות,המליםשחמט.של

תרבותייםבמדיומיםמחזורםמתוךמופיעים

אותרמיהריודעיםאנואיןאכן'מתווכים,

המיתוסאילנה,אלק,קרח":טרשים"הר
המלודרמהמדובב?זהששירהציוני

שגיבוריםהגרנדיוזיתהפיוטית,המנופחת,

שאולות,במליםלפנינומשחקיםאלה
מפוקפק?תוקףבעלות

אתגר(עלהקלישאההערצת . 4
שץ)ואבנרקרת

בשפתמכווןשימוששלזהתהליך
ן 2יביקורתכמכשירוהקיטשהקלישאות

הצעיריםהסופריםדוראצלעצםומתהולך
מנסיםאינםאלהסופרים .-90השנותשל

שמכתיבהתרבותיהניהיליזםמןלהחלץ
שלכינונהידיעלהפוסטמודרני'המצב

אםכיערכים,מאשרתרוחניתאלטרנטיבה
המטאפיסיותלמסגרותמחוץלפעולנוטים

ה"שפה")התמוטטותשלמובהקת(תוצאה
הטוטאליותמתוךשאלהסימנילהציבועדיין
אחרת,לשוןחיים.אנושבתוכוהקיטששל
שנילייצגניתןוכיצדהאםשואלים:הם

והןהסימפטומיםאתהן-מנוגדיםאדונים

אחת.ובערנהבעתהריפוי'דרכיאת

אמוריםהפוסטמודרניתשבשפההיות

עדלשקףכדימקולקלים"ב"כליםלהשתמש
קיומואתלאחד")"אחד(כאילואבסורדום

שלסוגכיברור-המקולקל"ה"עולםשל
ממקורותיהשנשדדהוחיצוניתריקהשפה

שלקלותלמטרותוהרזנתההאותנטיים
לסיטואציהמאודתתאים-ואפקטרושם

רקתאתגר

קוראים,זומעיןקניבליסטיתלשפההנדונה.
ביחסרחבההסכמהישקיטש.כמרבן,

אלמנטיםמקיפהוזוהקיטשלהגדרת
סנסציוניות,סנטימנטליות,שלהכרחיים

עלהאפקטהבלטתרומנטית,מלודרמטיות
-ולבסוףהאמנותי'החשיבהתהליךברןחש

שלחתירתה-מכולםהחשובהאלמנטאולי
לרוויהיתרה,לתקשורתיותהקיטששפת
מידהלכלהנמרצתהתנגדותההבנה.של
שאומרכפיהנלהבת,חתירתהמסתורין:של

שלנסבלתהבלתי"הקלות<עלקונדרה
(מילןלקיום"המוחלטתל"הסכמההקיום")
שלנסבלתהבלתי"הקלותקונדרה,
שלאלמנטכלדחיית .) 130עמ'הקיום",

אובמישריןעידודוספקנות;דיסהרמוניה

שלהבורגניהסטטוס-קורשלבמובלע
העולם.

ממציאותבורחתאינההפוסטמודרניות

העוצמהאתמגבירהואףזו'חפתסר

חראשמתקבלמהקיומה.שלוהאינטנסיביות
הקלישאה:כהערצתלהגדירשניתןמשהו

שמתרומםטרטאלילמנגנוןהקיטשהפיכת
השגבהחדש. > Sublime (השגבלמדרגת
זהאירונישגבהלא-כלום,שלההיסטרי
מנקודתשמסביבו actionה-בכלמתבונן

וביקורתית.מתריסהמבט

"עדאמירגפישלבסיפורהלמשלהמצבזהו
("הסיפורלירח"אגיעואחתעשריםגיל

 • 17עמ' , 1995כתר, ," 1985-1995החדש

החייםאתמעבירהגיבוריםצמד .) 22

בנוסחקלישאותשלמלנכוליתבהחלפה
(יונהכלום"זהעםלעשותיכולתיו"לא

אמיתייאוששלזיקלהציתבתקורהוולד>,
מדבריםהםכךסתמיים.אךריקיםבחיים

וונוס )!(והעגלההגדולה"הדובהעל
מצטטיםכשהם .) 22עמ'<שם,ונוגהומאדים

כמוצעמםהםלוי'אושיקשלפופולריפזמון
שואפיםלאכברהמפוכחיםדורםבניגם

וונוסמאדיםלצדק,לארגםלירחלהגיע

ולקרואלהמשיךהואבידםשנותרכלונוי.
שלהחוברתשמציעההפיתוייםבשלל
מסוגליםאינםאךלאהבהמתגעגעים"ויזה".
המזויפים.ליציוגיהמבעדשלאבה,לגעת
למופלגתשהופכתלקלישאה,אחרתהערצה

לפארודית-ביקררתיתולבסוףומוגזמת,
"געגועיבסיפורקרת,אתגראצלנמצא

החכרבסימןבוחרקרת . 13לקיסינג'ר"
הרומנטי-הממדהקיטש:שלביותרהשכיח

לאבזראותופךוהרשלו'סנטימנטלי
הרצוןמלאהחלש,הגיבורסוריאליסטי.

שתיעםהצלחהללאמתמודדהטוב,
ממנותובעתחברתונוגדות:תביעות

שלו'האםמתסביךכביכוללהשתחרר
שלהדואגהלבאתלמנחהלפניהולהקריב

ה"לב"לגבידומהדרישהמציגהואמואמר'
חברתו.של

שלרחבהקשתמקיפה"לב"המטאפורה
מרבהתרפטושכברקיטשייםמסומנים

הקרטוןלכברתמאינספורהחלשימוש,
האהבהבפולחןהמשךבילדותנו'שגזרנו

חסרתהיפה"הגבירהשלהרומנטית
 La Belle <לבבהאבירכלפיהרחמים"

Dame Sans Merci < הרוטטללבועד
המאהשלהרומנטיזםמסורתשלוהמתמוטט

הואהללוהווריאציותמןאחתבכל • 19 •ה
ומןאחד'מצדשלוהנוסטלגיבממדמופיע
מצדשלו'והמוגזםהריקהפלקטי'הממד
המוצרמןרחוקהאינהזוכפילותשני.

יותרהמתפקדקיסינג'ר""הגריהנוסטלגי
 )-70ה(שנותל"סוונטיס"כתזכורת

הגרישלנלאיםהבלתיהפישורולמאמצי
ממנושנותרמהכל"המקורי"•קיסינג'ר

סנטימנטלייםגעגועיםמותג,עתההוא
לנגדעובריםאלה"עבר",שלשוניםלסוגים
מתרפקתמבטמנקודתהמחבר'שלעיניו

כאח.דוביקורתית

שץאבנראצלנמצאדומהמבטנקודת
אתמריםשץ • 14 "מודפסיםבמ"עגלים

 > excess-ה<העודףשלהווליום
אתרקלאבתוכווכוללהפוסטמודרני

אלאמסוימת,מציאותהמתארותה"שפות"
<כלומרביקורתיותשפותמטאגם

אומרצוןלקרבנותשהופכותתיאוריות>
היתרההתיאורטיתהפומפוזיותשלמאונס
עומסיםתחתכורעתזוכאשרשלהן'

ומגוחכים.מיותריםסמנטיים

מבליטיםההיסטרי"הדיוק"גבולותבסיפור
לקרואניתןזהטקסטאלה.עודפיםמאוד

"עלבורחסשללסיפורומוקצנתכפארודיה
בורחסשלסיפורו • 15שבמדע"הדקדקנות

של(אוהשפהשלהאוניםחוסראתפורש
גבולותיואתולשרטטלהביןהמפה>

העודףשוםעלדווקאהאדם.שלהמושגיים
משוםדווקאהשפה,שלהייצוג"ב"כושר

באמצעותולמפותלתארהמדעיתהאובססיה
המציאות.מפינותפינהכלהסימניםכתב
נרטיבופורשהזהבכירוןממשיךשץ
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השברכנגדהפעםזושמכוון ,פארודי

המדעי""האפארטכנגדעצמה,בפרשנות

מיכס.שלספרואתהמפרששלה,
שלמשעשעתאךמייגעתשרשרתזוהי

נבובות.וקלישאותמיותרותטאוטולוגיות
אתכוללוהואלעשות,מגדילששץאלא

הפוסטמודרנית""הפרשנותשלהנרטיב
נפרדבלתיכחלקהקורא,שלמצדוהצפויה

הפוסטמודרנית,פרדיגמהה .שלומסיפורו
הפואטיהקיוםאתלמעשהשמכוננת
שהיאשעהללעג,אפואמושמת ,לסיפורו
מ"דרגהפארודילייצוגאובייקטמשמשת
ביןבסיסיותאבחנותרקלא ,כךשניה",
למיתוס,היסטוריציזםביןלבדיה,אמת

המכניזםגםאלאגבבה,כמעשהנשללות
הואאףשמוצגהפוסטמודרניזם,שלהפרשני

שעה .> Ready Made (רדי-מיידשלכסוג
המלומדהקוראאתפוגשהמלומדשהסופר
המלומדת,התיאוריהשלהקפואבצומת
 ,תיאטרלילאירועוביהמניהזוהופכת

האמורמבדח > Performance (לפרפורמנס
האירוניהעלמסויםלבבאומץלדווח

אתהמשפרספר"זה .קיומובעצםשטמונה

ליאומריםמובהקפוסטמודרניאלמנט ,עצמו
ובכך ,שץכותב ) 42עמ'(שם,דבר"מביני

כיאף-הפוסטמודרניהשיחאתללעגשם
למשפטיש-שלוגבולותיובתוךרק

הפוגעתהעוצמהמלואהמצוטט
והביקורתית.

(זהו"מאוחרים"ויטגנשטייניםבמושגים

ניתןפילוסופיות">,'חקירותשלויטגנשטיין
עלהפוסטמודרניתהתיאוריהכילומר

סיכוןעצמהעללקחתמוכנההספרות
מפענחתכשפהלאמוגדרתלהיותייחודי:

הלשון"מ"משחקיכאחדאלאדפיניטיבית,
> Language Games < רקהמתקיימים

שלו;הביצועייםהפרפומטיביים,בגבולותיו
המשחק"ל"חוקיעצמםשמתאימיםחוקים

לגיטימיותכלנעדריםאךהפוסטמודרניים,
עצמם.משלאסנציאלית

ההיסטריהנשגבאלחיפהמן . 5
קסטל-לאורליליזה""המינה(על

בלום)
רצונו ,המודרניהקיטששלהגורפתעוצמתו
קאנוניים,בלתישיחשללסוגיםכפהלשמש

התרבות,בשוליהמצוייםפופולריים
(המלאכותית,וגאס"מ"לאסללמודתשוקתו

נעדרתהאדישה,הזוהרת,האלקטרונית,
מאוטופיותדווקאולאוהאבחנות>

וההפשטההמינימליזםשלמודרניסטיות
קורביזיה,להשל"ברזיליה"(כדוגמת
הםודולף>ג'ויסשלהתודעה""זרםכדוגמת
הספרותיתהסצינהשלהחכרמסימני

חותרתזומגמההעכשוית.הישראלית
הנפשיתהפרדיגמהשללשינויהבהתמדה

לייצגמגמהמתוךהמסורתית,והאסתטית
קולנוע,חדשות:אסתטיותתרבויותבה

במינוחיוועו.דפאנקהסייברתרבות,רוק,

דושאן

עדיםאנוכי ,לומרניתןליוטאר'ז.פ.של
שלהמודרניסטיתהפרדיגמהמןלמעבר
שלהפרדיגמהאל > The Beautifull <היפה

היפה,שלהספירה ,> The Sublime (הנשגב
האנושיבניסיוןעוסקת ,ליוטאראומר

פורמליתצורהבאמצעותעצמולהגדיר
יונקקאנט,שלבתפיסתוהיפה,ורציונלית.

הדוקהזיקהמתוךהאסתטיתעוצמתואת

נתפסתשבמסגרתהקוגניטיבית,לספירה
השיפוטמןכחלקהאסתטיתהאמוציה

עוסקזאת,לעומתהנשגב .האובייקטיבי
ולייצוג,להגדרהניתןהבלתי ,באל-אנושי

קשוראינוהואהצורה.וחסרמובנההכלתי
פירושוהנשגב,אחרים.אואלהלחוקים
שאינומהמולוחרדההשתאותשלעמידה
דבררקמסמןהואלהכללה,להגיה,ניתן
התרחש""משהו ,ליוטאראומר ,אחד

> Something Happend <, ליוטארכותב
בואלו:אתמצטטשהואשעה

השלמותבאיהואהנשגבשל"עניינו
הכולבמכוער.אפילוהטעם,שלבקלקול

האמנותושוק.תדהמהשללאפקטחותר
עולםיוצרתאלאהטבע,אתמחקהאינה
וחסרהמפלצתישבועולםצעמה,משלנפרד

בהיותוחדשה,לגיטימיותמקבליםהצורה
 •הנשגבוזמןנפרדבלתיחלק
הבלתיהגבולות,נעדר ,האחראפואזהו

מפוענחבלתיכתםקיים.הבלתינראה,
לייצג:לשלוט,לדעת,תשוקתנואתהמביך

המפעיםביןלמכאיב,המהנהביןהמפגשזהו
 > Visibility <הנראותאשלייתביןלמבעית,

טבע,בראשית,נוףבבחינתהעולםשל
לבין-מטריציאליתתבניתמטריח,פרימה
האל-והאדישותהעיוותהטשטוש,חוויית
-האנונימי"ה"בשרמןשקורנתאנושית
מסךהמחשב,(מסךהמסךשלהמרצד

 • ltSהטלויזיה)

עלהואהפוסטמודרניזםשלהייצוגאובייקט
חרתלהשאמורהיסטרינשגבאותוכן'

ניתןבבלתילהיזכרניסיוןאותובגוף,
מדברבנשגבנרשם.שלאבמהלזכירה,
אתלעשותממךתובעה"קול"ה"קול".

מהולךאומראינוהואאך ,הנכוןהדבר
עליךכיצדלךמגלהאינוהוא ,והנכוןהישר

אופציהמולניצבאתה •אותולשפוט
מתוך ,יצירתיהבמעשהלעסוקאכזרית
 •הקולשלציוויועםאבסורדיתזרימה

1קסטל-בלוםשלליזה"'המינהביצירה 19 

גרוטסקיתזקנהשלמפיההקולמושמעאכן
לדלותהמנסהתסריטיםזוללת , 203בת

אתהאמנותשלהאינסופיותפניהמתוך
שםאיהמונחהתסריטי"החומר"תמצית

תהליךשובלפנינו •הזמןמכונתשלבקצה
שמתחילהיזכרות,שלתהליך-אנמנזהשל
שלברגעאלאצלולה,ראיהשלברגעלא

שאתריגעבר ,ו"עיוורון"פואטיתהשתטות

ב-ההפקרבשטחלהימצאאמוריםהזיכרון
" Zwishenwelt ", קליי.פולמדברשעליו

<הטרוטופיה Interzoneמרחב/זמןזהו

לספקעודמסוגלשאינופרקו>,שלבמונחיו
תחושהבהכרחמולידהואולכןהולםייצוג
נוחות.ואיהיסטריהריחוף,של
שהםשעההאדישים,לאליםאפואקורהמה

שלהאנושי ,הרציונליבעולםמתגלמים
האמנות"?"מעשהשלמקורומהוהיפה.
במרכזעומדתזוהיידגריתכמעטשאלה
וקסטל-בלום.קרתאצלבאמנותהדיון

"געגועי<בקובץונוס""פארשבסיפור

עולהחדשה,ונוסקרתמתאר )"לקיסינג'ר
לידהיוםכלהעובדת ,משרדנערתחדשה,
אכןיופיההשכפול).<מכונתהצילוםמכונת

האהבהדברימשוכפל.פשוטהואידוע,אינו

li =c. 

ר

בלוםקסזכלאורלי

שקדניבאופןמשוכפליםהמספרלהשכותב
שלהאדישהצדגםכמוהיא,עותקים.-50ב

שלבעידן •"מבינה"אינההשעתוק,מכונת
אלת-ונוסגםהפולחנית,ההילהדעיכת
שיכפולים.מעבדאלאאינה-הזוהרתהיופי

-בכלבהמספרעל-ידימוחלפתכשהיא
פליאה.כלמעורראינוהעניין

מהוקרובה:בשאלהעוסקתקסטל-בלוםגם
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ו~ו~
שלסודומה ,התסריטיהחומרשלקסמוסוד

האמנות""עבודתשל ,האמנותיההליך
פרוידאצלהחלום""עבודתשל(במובן
בשאלתנוגעתתשובתה .)"החלומותב'פ'שר
קסטל-בלוםשהעלינו:ההיסטריהנשגב
שלהקדושהמיתוסבחילוןמסתפקתאינה

הופכתפעמית,החדליזה"("מונההאמנות
 20"הרגילה").הביתעקרת _ליזהלמינה

מארקסיסטיתבביקורתגםמסתפקתהיאאין

"מוגבה"בורגניכמוסדהאמנות""מוסדשל
מנסההיאעכשיוהרגילים.לחייםמעל

להגדרה:ניתןהבלתישלהתפרבקולטפל
וב"רוחני"באסתטילהתבונןנועזניסיון
 ) 15עמ'(שם,והגסטרונומיהגופנידרך

חמותהאתלהאכילאמורה(הגיבורה
מכשפותמסעלהזיןכדיבתסריטיה

ב"משטרתמולדלביקורסוריאליסטי
בגרוטסקהלטפלניסיוןהשנים">:

והשטות.הנון-סנסדרךהראבלזיינית
האבחנהשלמכוחהלאלהגיעלרחףלדאות,
עמ'(שם,השטותשלמכוחהאלאהנכונה,

המיתוסשלאירוניתלראיהניסיון .) 75
רענוןהמערב,שלהאנליטי ,הליניארי
שמכונהמהשלהקפואותהנורמות
"תרבות".

נקודתאתהכותבתמציבהבהתחלה,מיד
כדיזאתסתום.מבוישלכנקודההפתיחה
אודיסאיכמעט ,ליניאריכךהכלשהסיפור

הבוגרתהשיבה-המסע-ה"הבית-שלה
לפניעודהסתיים-הביתה"והכאובה
באמצעותזאתמנסחתהכותבתשהחל.

החומרים"עלהבא:הפוסטמודרניהפרדוקס
אפשרנסיונייםהכישלימקורייםהכי

(שם,לעוסים"שהםלהגידאפשר ,להגיד
יוצרללעוסהחדשביןהזיהוי .) 21עמ'

השוניאתהמאפייןמועקהשלמומנט
שלכאוסףה"אני"המספרת:שלהמודולרי

בעולםמאודקומוניקטיבייםקודים
הסבוןואופרותהפעולהתסריטיהמלודרמה,

בחברתהרפתקאותיהסיפורהאינסופיות,

השנים,משטרתשלמחוזותיהאלפלורה
הקולנועיותהפנטזיותכמימושובחזרה

 .הללוהשגורות
הבורגניות,הסדירות,ההתנסויותיםמול

להיותאיךנשואה,להיותאיךשמספרות
אינסטנט,תסריטלכתובאיךהשנה","אם

הסהרורית.בהתנסותבוחרתליזההמינה
(מנקודתבטירוףשגובלתזוהתנסותרק

מתגברתאך"פסיכולוגית")בורגניתמבט
 .הבלתיהנשגבשלהגרעיןנמצא ,עליו

המונמךההרוס,המפתחשהוא ,גדרמר

לעסיס ,האמנותילאובייקטהמיני-ליזי
פלורההחומקנית.לאמברוסיההאלים,
המגוחכת,ווניקיתהלמ"דהמטורפת,הזקנה
היאכאשרלהערצהראויהמומחיותמגלה

"החומרעלאמנותי""שיפוטמפעילה
"אחריצורכת:היאשאותוהתסריטי"

יותרלאכוליכולהלאאני ...מזהשאכלתי
 .) 32עמ'(שם,כלום"

וידאויידימו ,גבוראבי

הארשתאףועל ,פרדוקסליבאופן
בפתוסלהבחיןשלאקשההגרוטסקית,

לראותהרצוןמאחורישמסתתר ,האלגורי
הבטן",מן"אמנותצריכה,מוצרבאמנות

להחרת(להיכתב,להיבלעשאמוראובייקט
שלבשרובתוךעצמה>התשוקהכמו-

(הנביאקדושקלףאונבואהכדין .הנמען
להתגברמצליחהאסתטיהמוצגגםיחזקאל),

 ,המקולקל ,חנון-שלבטיהאדיש,הטוןעל
 ,לעברנושבוקעמהמוצג.הואשבאמצעותו

אותוהוא ,הוסרוה"ניוז"שקליפותלאחר
ןניתהבלתיאחרשתרומצחיק,היסטריקול

האירועבבשר.שקורהמהולסיווג,להגדרה
עוצמתהתחתהקורסתכגופניותהאמנותי

מתחברותהפורחותשהאותיותשעהשלה,
 .) 53עמ'(שם,מחדשלה

שמאפייןההיסטריהנשגבמקוראפואמהו

האמנותיצירתשלהאונטולוגיקיומהאת
שלהערבוביהזוהאם .הפוסטמודרניבעידן

(התסריטמרחבשלהבסיסייםהמושגים
בהגדרותעוסקכותבתשמינההאובססיבי

המתגלם-זמןושלמרחב>שלפותחות
שלהטרנס-היסטוריהסהרוריבקיומה
וולף?)וירג'יניהשל("אורלנדו"פלורה
השנים"משטרת"מפקד-המסתוריומאהבה

הבא:יאומןהבלתיהמשפטנאמרעליו-
אתלךאגידאניההיא,הנקודהאל"כשנגיע

עמ'(שם,עליה"יושבשהואוהשעההשנה
o לתפוסרומנטיהכמוהניסיוןזההאם :>ו

נחרתאונכתבשהואתוך ,בכנפיוהרגעאת

ה"חומרכמואותשוקה,אופצע,כמו

העונשנחרתשבהלצורה(השווההתסריטי"
שלהתענית""אמןבהחוטאשלבגופו

חלף"הזההרגעשלהישע"צבאקפקא>:
 .) 61עמ'(שם,

המלודרמה,מןהנובעתהחרדהזוהאם
עלהקונבנציונליתעליונותהאתהמפגינה

אחמפגינהאכןהמלודרמההחיים?פני
"החיים"אלה"תסריט"מןובורחתשריריה

כמובןשהואהחיים,אודותעלהסיפוראל
שמאאו"תסריט"?תמיד>(אוכבר

האוקסימורוניהצירוףמןנובעתההיסטריה

כ-"חתיכתפלורהאתשמגדירהדיסוננטי
אתהכורךהאוקסימורוןזהוהאםאוטופיה".

לידיוהמטהרהגבוהעםוהנמוךהמרופש
אחדותשהוא ,אחדקדושחוטא/בשר

אולהתרהנתבתבלתיחדשה,מפלצתית
 .) 68עמ'(שם,להכרה?

שלמגוריהשמקוםהדברמקריהאם
קרובותלעיתיםמתחלףהרצליה,הגיבורה,
הייצורביתשהואהרצליה",ב"אולפני

הפנטסטיהמסעשלהקולנועי;טלויזיוני
עשויים"שממנוהחומרומהוהזה?

תסריטים 360שלתמציתהחלומות"?
(פחותשהםבשנה,ימים 360שהםבנליים,

עמ'(שם,עצמםהבנלייםהחייםיותר)או
 48ערוץיכולממשטכניקהבאותה .) 136

משטרותמפקדסגןאתבאובלהעלות
פלורהעםמנהלשהואוהמלודרמההשנים
בקלותיכול , 48המספר .) 109עמ'(שם,

היוצא 48מס'אוטובוסקואתלהזכיר
לירושליםבדרכוהמרכזיתמהתחנה
אני'היכןקסטל-בלום,שלאחרת(ביצירה

העצמאות,מלחמתתש"ח,מיתוסנמצאת">.
 ,טלויזיוניערוץבאמצעותעתהמשתקף
המרחקמהולגיבורהלהומגלהשמשתלט
ועדהציונית,מעלילת-העלמאז.שעברנו

 48ערוץשלהטכנולוגיתלאנונימיות

הנוכחי?

הנשגבשאלתכמובןעומדתלבסוף,
הבמטאפורההתמקדותבאמצעותההיסטרי

להקוראתשקסטל-בלוםכמותית/מרחבית
הדרידיאני differenceה-זהוההפרש.

לחשיבהשבין/ומעברההפקרשטחשהוא
המציאות:עלהקטגוריאלית

 ,עכשיומישלשבוימיוחשבתי:"לגמתי
צרה.איזויודעת.לאאניכזהפשוטדבר

שבויעובדבחלומם,שבוייםשליהילדים
 ,שלונשלטותהבלתיהחרטותמנגנוןבתוך
משטרתמפקדסגןשלכנראהשבויהפלורה
בתוךהשבויההתסריטאית-ואניהשנים

-למהמהוביןבעצמוששבויהזה,ההפרש
אפילו-לישנתנוהזהוהקפה ,זכרתילא

 'עמ(שםפה"להכיןיודעיםלאהםקפה
122 (. 

אללוליינימשפטמוליכהקסטל-בלום
שבוימי •שלוקומיהאבסורדיהטיפוס
שלבחלומותעדייןשבוימימי?שלבחלומו

"שבויהעדייןזהב"של"ירושליםהאם ? 48
פיוטייםבחלומותעדייןשבוימיבחלומה"?

"מעשהשלמוצקההגדרהאודותעל
האינטרנטשלהפנטסיהבעידןהאמנות"
שבואפשרי","הכולשבו-פאנקוהסייבר
הגדרהמבקשיםו"מציאות""הזיה"המושג

-(נוזלייםנוזלייםחזיונותשבוחדשה,
עםמתערבביםהמרצדהאלקטרוניבעולם
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עם·מתערבבת,וזושברחובות,האנרכיה

העולמותשלהאונטלוגיתהאנרכיה
אינהמינהשלה"נסיעה"האםהמטושטשים).

וירטואליחללבתוךנסיעהיתירהבמידה
) Virtual Reality < חובשתשהיאלאחר· 

 .) 48עמ'<שם,הקסמים?קסדתאתלראשה

הבלתיהחרטות"במנגנוןאפואשבויומימי
המספרת?התסריטאית? ? 21שלו"נטושות
ממדבתוךלהסתדרניתןכיצדהקורא?
מתקפתשלההיסטריוהשגבהווליום

הסכלותבשבחלדברניתןהאםהעולמות?
שמאאועולם?בחייבאמצעותהולזכות
בדיחה , ,,מוקלטת"אשליהאלאאינוהכול

"האפקטגםכוללמשוכפלת
הפוסטמודרניתהשבלונההפוסטמודרני",

הטקסט?את"מפרשים"אנושבאמצעותה

ב"הפרש",לגעתהואהענייןשכלמסתבר
אךהדברים.שביןהחומקבניגודבהבדל,

"הפרש"המונחמשמעותגםכאשרקורהמה

<שעהלשונית?מבחינהלדעתעצמהמחסלת
פרש,עלילה,פריצתהפרש,שהמלים
נוחהלא"האפקטמקומות>ביניהןמחליפות

ביןאולאשליה,המציאותביןההפרששל
גדול"יותרמהתלוילמציאות,האשליה

בדיחהסתםזוואולי .) 108עמ'(שם,
שאלתעלהפוסטמודרניהז'רגוןשלאכזרית

היחסיותעוסק,הואשבהההיררכיות

עמ'<שם,למציאותאשליהביןהמתחלפת
קיומיתנשיכההנושאנושךכברכאן ?) 94

הואהנושאכיהעובדהואולם .שלובזנבו
לא-לניגוחנוחכהפגוע,כהאבסורדי'כה

אנחנורק"היינודחוףלבלתיאותוהופכת
שביןההפרששדותשלהזרוקיםוהמרחבים
למציאות,האשליהביןלאשליה,המציאות

עמ'(שם,שביניהם"הגדולהוהמופרכות
הבלתי ,הפיוטיהטוןאתששומעמי .) 93

יהרהראלה,שורותשלבמובהקמתנצל
קץאודותעלהשגורותהסיסמאותעלמחדש

 •האמנות.
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הוצאת(ירושלים,"גוטרפרשה"הופמן,יואל , 3
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משהבןציוןבן :גםתרזיזיה"'"טללאקאן'ז'אק , 4
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Truism", in David Carol (ed.), The 
States of Theory (New York, Columbia 

65 . University Press, 1990), p 
 ,'אכרךלעוצמה","הרצוןניטשה,פריזריךא. 6

 ) 1986שוקן,ת"א,(ירושלים,אלדדי.תרגם:

 , 18עמ'
מיוצגזהמאמרנכתבשעליהםסופריםשלזהדור , 7

הסיפור(מבחרהחדש""הסיפורבאנתולוגיה
פסחחייםבעריכת ,) 1995-1985החדשהעברי

 ,) 1995כתר,(ירושלים,

 ,שקדגרשוןאצלר'הציוניתהעלעלילת , 8
זמורההוצאת ,א"ת(ועכשיו"כאןאז,"ספרות

דןוכן , 42 • 37 , 78 • 57עמ' ,) 1993ביתן,

בתוךפרוזה",שלבעידן"הירהוריםמירון,
זיסיערך:סיפורים,שלושיםשנה,שלושים

 , 428-397עמ'אחרונות,ידיעותספריסתרי,

שליחותהאודותעלאקזיסטנציאליתתפיסה , 9
בפרדיגמההיטבנקלטההאמנותשלהגואלת

היאהישראלית.הספרותשלהמודרניסטית
קאמיאלנושלמתפיסותיומאודמושפעת

המרדהפרקמןבמיוחדהמורד","האדםב

האמנותי.

התובנותדעיכתהרגש""דעיכתעל . 10
וסכיזופרנימפוצלבעולםשלגוהקוגניטיביות

עיין:תרבותית,מבחינה

Frederick Jameson, Postmodernism or 
the Cultural Logic of Late Capitalism 

,) 1991 , Duke University Press, Durham ( 
. 1-55 . pp 

Umberto Eco, The Structure of Bad 
) 1989 , Taste (Harvard University Press 

. 180-217 . pp 
 ,) 1987עובד,(עםשחורה"ק"ופסאעוז,עמוס , 11

 ,) 1989עובד,(עםאשה"ל'דעתעוז,עמוס

ביקורתיכמכשירבקיטשלהתבונןבסירנותעל , 12
עיין:

(זמורהת"א,לקיסינג'ר""געגועיקרת,אתגר . 13
 • 15 • 13עמ' ,) 1994ביתן,

כתר(ירושלים,מודפסים"מ"עגליםשץ,אבנר , 14
 • 50 • 40עמ' ,) 1994

העולם",תועבותזכריבורחס,לואיסחורחה , 15
 • 119עמ' ,) 1987אחרתפרוזהעובד,עם ,א"ת(

במשנתומרכזי- Language Gamesה-מושג , 16
השפהכימניחהמונחהמאוחר.ויטגנשסייןשל

טהורה,אנליטיתשפהמסאאיננההפילוסופית
 (העולם"של"תמונהלנולציירשיכולה

Picture of the World <, עלרקוח,לדואםכי
הפרפורמסיבייםהביצועיים,האפקטים

להצביעיכולנךכלללאשלה-ואינסטרומנטליים
<בפרדיגמהשהשפהאסנציאלייםעומקמבניעל

לדובב.אמורהשלה>הקלאסית
ה"יפהייביןליוסארשלאבחנותיולעניין , 17

עיין:ל"גשגב",
, J.F. Lyotard, The Post Modern Condition 

Minneapolis, University of Minnesota ( 
. 71-82 . Press, 1984), pp 

J.F. Lyotard, " The Sublime and the 
. Avant garde", in The Lyotard Reader ed 
, by Andrew Benjamin, Basil Blackwell 

. 202 . 1991, p 
אצל:רכן

David Carol (ed), The States of Theory 
, New Y ork, Columbia University Press ( 

. 297-304 . 1991), pp 
 "("הממשי"לאקאןז'אקשלבעיניוהואהמסך , 18

The Real •<. גולןרות:שכותבתכפי ,המסן
"הוא ,) 42עמ' , 1993דצמבר , 48מס'("סטודיו"

פחות.או,יותראמיתיעולםואיןהעולם,הוא
חזיתאיןכבדיה.בנויהלאקאןאומרעצמה,האמת
מסמניםל.שהמסךרקאלאועמוק,שסחיורקע,
הלא ,החסר ,ההעדר-קרעיםישזהובמסך

כלום"?
(ירושלים,ליזה"ד',מינהקססל-בלום,אורלי , 19

 .) 1995כתר,הוצאת

מורכבותקונוטציותלוישליזה""המינההסמן , 20
אמנותמיצירתשנערתהתרבות,בתולדות
הקיטשסמלשהיאהאמנותליצירתועדמקודשת

לרדי-מיידרעדבאמנות>,כביכול("המבינות",
ליזהלמונהשמוסיףודרשאןמרסלשלהסרקסטי

האותיותאתהיצירהבשוליורושםוזקנקןשפם
האותיותשמרתובצרפתית L.H.0.0.Qהבאות

-שמשמערתו ,~קא;ש; ~~ללמשפטמצטרפות
בתחת.להחם

מהפנטזיותמרשפעין-90השנותסופריהאם , 21

כילינדמההמחשנושמאפשרהקיברנסירת
-הקיברנסיהמרחבבשאלתהמרתקיםהדיונים
ה"פשעלביןהקיברנסי"ה"פשעביןהגנרל

כמרמבשרתביצירהשמופעיםהספרותי",

r "קשריםלהםישגיבסוןויליאםשלויסרומנסר
קרתאתגרקססל-בלום,שלליצירותיהםהדוקים
מלאכותייםדימוייםשבעבורםאחרים,וסופרים

שאליוהסימנים"מ"עולם"טבעי"חלקהםאלה
חשופים.הם

 ז-,
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ירופייבעל·פיאפוקליפסיס
ן

ירופייבובדיקטמאתבמוסקבה·פטושקיעיוןהרוסי:הפוסט·מודרניזםעלהערות

צ'ודנובסקילידה

Soy el que es nadie, el que no fue una " 
espada 

" En la querra. Soy eco, olvido, nada 
J.L. Borges 

לחרבנהיהלאאשרזההנני ,אחדאף"והנני
כלום"לאשכחה, ,הדני jהבמלחמה.

בררחסל..ח

שבשתיינים?עצובאנילמההבנתם,כבר·עכשיו
גםאבלהשוםים,מכליותרקל·דעתאנילמה

רמוז,גםאוויל,גםאנילמההנבלות?שבכלהקודר
כאחדו"הכל-קשקשךגם

 ) 58<עמייררפייבוי

ומותהציטוטיםקרנבלהקדמה: .ן
המחבר

לעולם"אחזורולאלהכרהחזרתילא"מאד
 ) 212<עמיירופייבוי

תולדותאתלראותיתןםכב
בראיירופייבשלהשתקפויותיו-
j הספרותיתהביקורת

לפוסס·מודרניזםלמדיכסימפסומסיים
-המאוחרות soה·בשנות<מדוברהמוקדם
המבקרים ,כלומרהמוקדמות>. 6oה·שנות

מסורתיותבתפיסותהדבקיםהראשונים

ביצירהלמצואכלל'בדרךמנסים,למיניהן
אתמיסודה,הדיסהרמוניתהפוסס·מודרנית,

עליהמחיליםהםזהלצורך •המאחדהעיקרון
והפואסיהתפיסתילעולמהזריםמושגים
שלבמקרהלרובנוצרשכזהמצבכאחד.
היצירהאתההולםהציפיות""אופקהעדר

כתוצאהאחרות,במליםאו'החדשנית
אותההתואםהמושגיםעולםשלמהעדר
<הפיגורהמסא·ספרותיהשיחשלבתחומו

ליצירותייחודיבעצם,איננו'זהמסוג
דלתפותחלעולם"הגאוןפוסם-מודרניות).

אחתשלכדבריה-נבנה"שסדםבבית
םוםשלמחזהוב"ארקדיה",הדמויות
תרגום<כאן ] Stoppard , 1993 (סםופרד
 .).'צ.לשלי'מילולי
החלואשרירופייב,עלביקורתמאמרי
והןמצקועיתהןהרוסית,בעיתונותלהופיע

שנותבסוףרקיחסיבשפע,הפופולרית,
להבליםהרבו , 90ה·שנות-תחילת soה·

מחאתיים,הנסיםביצירתו

והנסיםגיסא,מחדסאםיריים·פוליםיים,
הוסבה .מאידך·דתיים'אקזיססנציאליים

רוסייםסופריםשניאללזיקתולבתשומת

כאשר-ודוססויבסקיגוגולדגולים:
ואילוכסאסיריקוןבעיקרנתפסהראשון

בצדקצוינודתי.כאקזיססנציאליססהשני
שלבחסיניאני><במובןקארנבלייםהנסים

מבקריםלדעתאשרירופייב,שלהפואסיקה
השנייםלביןבינוקירבורבים,וחוקרים
במאמרהסמירנובהא.למשל,כך,הנ"ל.

גוגול"יצירתחוקרבעיניירופייב"וונדיקס
נורמות"מוסקבה·פטושקי"עלמחילה
-למדינפוצה<תופעהמודרניססיותקריאה
 ] Mc Hale ,-חיילמאקבדייןאצלראה

הפואמהאתרואההיאכאשר , 1992 [

<על·פימודרנית"פנסססית"כיצירה
וניצ'קהואילוסודורוב>,צ.שלהגדרתו
דמותכמעיןבעיניהמצסיירהמספר

עליישושלהתגלמותוארכיסיפלית,
אתמביאיםהאחרונהלמסקנהאדמות.
אשראוונגליססיים,איזכוריםהמבקרת
תשתיתבוניםיחדבהצסרפותםלדעתה,

היצירהשלאחידהבין·סקססואלית
] 1990 , Smirnova [. מ.נוסף,מבקר

כאפוסהיצירהאתלראותנוסהאלסשולר'
המסגרתלדעתו'מסוים.מסוגמודרני

מאחדתאשרהיאהיאהזאתהז'אנרית

מרבשלזהלצדזההימצאותםאתומנמקת
 ] Altshuller ,לכאורהההסרוגנייםהיסודות

מציעליפובצקי,מ.אחד,מבקרורק . 1982 [
פוסס·מודרנית,כיצירההיצירהאתלקרוא

צרההגדרהעלמתבססשהואמכיווןאך
ה"פוסס·מודרניזם",שלמאודעדומגבילה

כמעין"מוסקבה·פטושקי"אתמגדירהוא

לעומתעשיר"כ"פוססאופלוס","פוסס
עםדו·שיח"לנהלכניסיוןדל","פוסס
מאבקללאלולהתמכרבמקוםכאוס"

] 1992 , Lipovetskii [. ,המסגרתאולם
לימאפשרתאיננההדיוןשלהנוכחית

הללוהמבקריםטיעונישללעומקםלרדת
מהם.אחדיםלבקרמנתעל

כיצדלהראות,תהיהכאןמסרתיובכן'
ספרותי'םקססשלהפוסס·מודרניתהתפיסה
מסוגבין·סקססואליקונססרוקסבתור

להבנתמפתחמהווהמסוים,
אשר'ירופייבמאת"מוסקבה·פטושקי"

פוסס·מודרניתיצירהאלאאיננהלדעתי'
נפרדבלתיחלקהמהווהטיפוסית,

היותהבשלזה •האירופימהפוסס·מודרניזם

סקססאחרות,במליםאו'"תפור"קססס
שונהבוהציסוסעקרוןכאשר"מצסס",

הסקססיםבשארמזההשוניתכלית
הספרותיים.

<הכוונההבין·סקסטוליהאופיכילשכוחאין
אלבזיקתוורקאךמתקייםאשרלסקסס,
 ,>] Plett , 1991 [אחריםסקססיםאוסקסס
לספרותייחודיאיננופססישי'אוציסוסי

מסוגסקססיםמאפייןאלאפוסס·מודרנית,
בבירורשמראהכפיומעולם,מאזמסוים
"פלימפססטים.המקיףבספרוז'נסז'ראר
 .] Genette , 1982 [השניה"בדרגהספרות
המודללעיל'ציינתישכברכפיאולם,

באופןשונההפוסט·מודרניהציסוסי

זהכוללהאחרים,המודליםמכלמשמעותי
שניביןההשוואה<לענייןהמודרניסטי

 ] Oraicראה:הרוסיתבספרותהמודלים
] 1994 , Tolic <. נשתמשאם ,ובכן

במבואפלטה'מציעאותםבקריטריונים,
מאמריםקובץ-ל"אינטר·טקסטואליות"

איכות,כמות,כגון:שם][ראהבעריכתו'
לאינטרפרנציאליותנטיחתדירות,פיזור'

עללהצביענוכל-סימוןואופן<ערבוב>
טקסטזהוזה.מודלשלהעיקרייםאיפיוניו

 ] Millerמובהקתבין·טקסטואליתזהותבעל
צמצםמחברואשרטקסט ,כלומר , 1985 [

מנתעלוזהבו'נוכחותואתמודעבאופן
זוהיאהשפהאלאהוא,לאכיאשליהליצור

הואמלרמה.שלכדבריווכותבת"ש"חושבת
<רב·לשוני>"פוליגלוטי"טקסטבכוונהיוצר

אשד ] Bakhtin , 1983 ["קרנבלי"-
מסוגיםמציטוטיםרמותיובכלמורכב
סדרחסרתבערבוביההבאיםשונים,

תוךאלמכניסהציטוטיםריבויוהיררכיה.
קונטקסטיםריבויהפוסט·מודרניהטקסט

הקונטקסטכאשרזה,עםזהמתיישביםבלתי
חריגבאופןנבדלהמצטטהטקסטשלהחדש

למדיטבעיהמבע.שלהמקורימהקונטקסט
עלוכללכלליקפידלאזהמסוגשטקסט
כפולות,מדכאותכגוןהחיצוני'הסימון
ונו'.מקומותמראי

ההנחותאתבקצרהאסכםולבסוף,
הסמיוטיקהשלהןהבסיסיותהתיאורטיות

חקרשלוהןהפוסט·סטרוקטורלית
אתבססעליהןהפוסט·מודרנית,הפרקטיקה

האםלשאלה:(באשרהניתוחבהמשך
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קיימתאשרתופעההיגרפוסט·מודרניזם

רונסטרוקטהיגראוהפרקטיקהבתחום

עםלהסכיםנוטהאני-בלבדתיאורטי
במאמרוהמובאתברדבורימ.שלהנחתו

" Modemisms / Postmodernisms ", 
שייך"פוסט·מודרניזם"המושגעל·פיה

השימושיםשניביןהבינייםלתחוםכעת
 :) ] Hassan , 1983 [·בראה-הללו

עלהשתלטאשרהדעות","אקליםא.
השביחמהמחציתהחלהסמיוטיתהתיאוריה

אחדהואבאותורולאןהשישים,שנותשל
 ] Barthes , 1974 , 1975 ,הבולטיםנציגיו

שלהבלתי·נמנע"מותו"אתתובע , 1977 (
סימון>.<קרי:הסמיוזיסבתהליךהמחבר
בירקסיןמשכנעבאופןשמראהכפיאולם,
העוסק ,המחבר"שלוחזרתו"מותובספרו

הדקונסטרוקטיביסטיותהתפיסותבביקורת

 ) Burke ,שלולטקסטביחסהמחברמעמדשל
איננהועיקרכללהזאתההנחה , 1993 [

בטקסטיםאפוסטריוריתמהתבוננותנובעת

מודלאלמתייחסתאלאפוסט·מודרניים,
הזהות ,בעצם .בדבלתיאורטי·מופשט

הספרותיהטקסטשלהבין-טקסטואלית
קיומועלמורהדווקאלעיל>שתוארג(מהסר
הטקסט,מאחוריהיפר·אקטיבימחברשל
לצמצםכדייכולתוכמיטבעושהאמנםאשר

איננוכךעל·ידיאך ,נוכחותואתולהסוות
ל"מת".מתחפשורקאךאלא"מתאבד"

בלבד.המוותסימולצייתאלאאיננומותו
גםכיצדהשארביןמראה ,למשלבירק,סין

במובלעמניחיםרדידהוגםפרקוגםבאות,
מהסופריםאחדיםאצלזהמסוגשליטה

בתוקףאותהשולליםשהםבזמןהמודרניים,
ממיתאיננוהסימוןתהליך ,כןאםמאחרים.

לומדיםהמחבריםאלאהמחברים,את
אתלאפשרמנתעללמתיםלהתחפש
<סמיוטיקניםהסימוןתהליךשלחשיפתו

מישללוטמן'יורי ,אקואומברטוכגוןרבים,
אחרת,אוזובצורהמחזיקים,ונו'ויפטר

הזאת).בתפיסה

הזהותבעל ,הפוסט·מודרניהטקסט ,מכאן
תקשורתימודלמהווההבין-טקסטואלית,

של"הולדתוהבטחתשלבמובן"מאוזן"
<מבחינההמחבראת"להמית"מבליקורא"

מודלהיווהמודרניסטיאינטר-טקסטגם ,זו
ההיפר·אקטיביהמועןמאוזן>.תקשורתי

הנאלץהנמעןאלשלוהשדראתמפנה
היפר·אקטיבי.להיות

יהיההמצטטהפוסט·מודרניהטקסטב.

"מטא·פיקסיבי"טקסטהמקריםבדוב

) 1988 , Hutcheon [, אוזובדדךיעסוקאשד

עצמושלוהיווצרותובתהליךרקלאאחרת
הוא ,מזויתירה .פיענוחובתהליךגםאלא
עלהערותהמעידמסא·טקסטגםיהיה

הציטוטתהליךכדיתוךתרבות,
הכאוסי·מתלוצץ.

כימסכימיםהפוסס·מודרניזםחוקרירובג.

יש ,אחד"פוסס·מודרניזם"עללדברבמקום

 .שלושוניםסוגיםעלאוכמהעללדבר
וכללכלל"ציטוסיות"כילנוברורמכאן
יצירהשללהיותההכרחיתנאיאיננה

היצירותלדעתי'אולם,פוסט·מודרנית;
דוגמתהציסוסיות,הפוסס·מודרניות

באופןבהןמרכזות ,"מוסקבה·פטושקי"

הכתיבהפרקטיקותאתהןביותרממצה

יררפייברנדיקס

שלהןהמכלולבמלואהפוסס·מודדנית
פרובלימסיזציהמסא·סקססואליזציה,<כגון:
שלקיצוניתשבירה ,המחברפיגורתשל

אחדותשל-הסיפוריותהאחדויות
נקודתואחדותהדמות,אחדותהעלילה,
מוחלטגבולותטשטושהמספרת,התצפית

אתוהןונו')השונותהנרטיביותהרמותבין

לסוגיההפוסס·מודרניתהפרובלמטיקה
הלשוניהסימןהתמוססות(כגון:השונים
הייצוגמושגישלפדובלמסיצזיהבזהוכיוצא

מושגשלפרובלמסיזציה ,והריפרור
תרבותיותהיררכיותשלילתה"מקוד",

הבינריתהחשיבהפרובלמסיזצייתשונות,
ונו'),

הציטוטיםדיכוטומייתשלהכנהלצורך
סוגיהשלממצחבמיפויהשתמשתישלהלן,
הנמצאה"סרנס·סקססואליות"שלהשונים
שם].[ראהז'נטז'שלבספרו

מטא·פיקטיביתכיצירההיצירה . 2
הכלבה','מעילפניכםהנהבקיצור'
 ) ... (היתרכלעלהמאפילקוקטייל

גר', 100-'ז'יגוליבירה
גר', 30-גודונוב'בוריםשאמפו

גר', 70-קשקשיםנגדתמיסה

גר', 30-רגלייםזיעתלמניעתתרסיס
גר', 20-קטניםחרקיםלהדברתחומר

 ) 90<עמ'יררפייב ,,

ידופייבוניצ'קה-לעצמוהקורא ,המספר
לפנינופורשהמחבר)שלהפרסי<כשמו-

ברכבתהרפתקאותיואתראשוןבגוף

שם, ,פסושקיהפלךלעירממוסקבההנוסעת
הפעוטובנואהובתולומחכה ,עדותולפי

כפי ,מאודהחולהאחרת>לאשה<בן
וניצ'קההנסיעה,במהלך .מדבריושמשתמע

הואשתיהתוךוהבחנה.הפסקללאשותה
חיי-מחייואחדותבאפיזודותנזכר

למסע,חבריועםשיחהומגלגל ,בוהמיין
כתוצאהלמשקה.אליומצטרפיםאשד

בלתי·מפוענחת,הנשארתאיומה,מטעות
שובוחוזרלפסושקימגיעלאוניצ'קה

בנסיבותנרצחהואבהלמוסקבה,
סדיוויאלידבראיןלכאורה,מסתוריות.

בגוף ,גדפיפיקרסקי·אוסוביומסיפוריותר

שיכורשלתצפיתונקודתכאשר ,ראשון
מאודנוחהמסגרתהיותרלכלמהווה

פנטסטיותהתרחשויותשלבעלילהלשילוב
חלומי·הזייתיטבעבעלותאי·דיאליות

) 1990 , Simmons (. להלןשנדאהכפי ,אך, 
פשוטים.כהאינםהדברים

שלהשתיהרצףכימתבררבהדרגה,
לעקרוןאנלוגיהאלאאיננוהמספרוניצ'קה
ניליבצדקשמציינתכפיביצירה.הציטוט
כל·כךאוהבשווניצ'קה"וכיווןמידסקי:
גםמטורפים,קוקטייליםמינילהתקין
ומערבבפרועקוקטיילמיןהואשלוהטקסט

לומדאפילואפשר .דברכלעםדברכל
מכליותרניסויואתמוצאשלושהמרי
לחברהתעוזהבעצםהזה,הערבובבעצם

שללהגאחדדחוסלשונילמרקםולשזור
קלישאות,רגשניים,פיוסקטעישיכורים,
הסובייטיהז'אדגוןממיטבוציסטותסיסמאות

מןפסוקיםפה,ניבולירחוב,עגת ,) ... (
פתטייםהגיגיםבדיחות,החדשה,הברית

עלסאטידיתהלעגהספרותיים,רמזים ,) ... (
 .הרשמיהסובייטיהאתוסשל·המופתדמויות

המרכיביםמןרביםהקוראימצאפעםלא
אחת"קצרהבפיסקהיחדיומצטופפיםהללו
שלעולמומכאן, .) 214 • 215עמ'(שם,

-כאחדומזוויעמבדחעולםהיגרידופייב
שלהתמוססותושלאחדבשלבהנמצאעולם

מיתוסכילשכוחלנו(אלבבל""מגדל
לאחדבורחס,בעקבותנהיה,בבלמגדל

הבסיסייםהפוסט·מודדנייםהקודים

הלשוני).הסימןשללהתפרקותוהמתייחסים
ונשנהחוזרהגבולותטשטוששלהמוטיבגם

כברהשישיביום"כילדוגמה:ביצירה.
התבונהביןשהגבולככה,השכללינמרח
סע,אחד:פהליאמרוושניהםנעלם,והלב
מזכירדברכל .) 52<עמ'לפסושקיז"סע

מלהכלהאחרים,הדבריםכלאתלווניצ'קה
ביןהגבולותאחרת,מלהאחריהגוררת
למשלדאה,נפרצות;ואידיאולוגמותשפות
מתוךלציטוטידועמפתגםלמעבדדוגמה

לשניהמצטטיםבפינתפרשאשדפושקין,
גםאמת"איןהמקורי:<במובנוהכיוונים

איתנו''"שבלמדי>:גסוכרמז-בשמים"
וכולם ',גלייםבדאמתאיןהדי-חבר

שלהםבנשקקצתקידקשו ,לעמודנשארו
'מוצאדטלפיהמוסכםהפסוקעלוחזרו

<עמ'מעליהן"גםאמתואיןוסאליידי':
הזאתהשיכוריםפטפטנותאולם .) 153
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הסיפרלעקרוןכאנלוגיתמהרהעדמתגלה
ביצירה.

היררכיותבחלוקותמכיראיננווביציקה
ללשון ,ולא-ספרותילספרותי ,ונמוךלגבוה
לפירושניתןהכול : •..קללותולשוןפיוטית
להיותעשויהוהשתיההשתיה,במושגי
הקיימות.מה"שפות"אחתבכלמתוארת

הזהההבס<בעיצובהמספר-הבוהמיין

שלהמודליםאלהמחברפונהבדמותו
בכמהבו·זמניתשולטהצרפתי>הסימבוליזם

הסקססדיסקורסיביים.סדריםוכמה

במקרה ,נוצרבחסין>אצל(ראההפוליפוני
שלתצפיתונקודתבאמצעות ,שלנו

הופך ,למשלשבורחס,כפימספר·פוליגלוס.
אתהמשרתתתצפית,לנקודתעוורונואת

כך ,שלובנוסחהפוסס·מודרניתהפואטיקה
שכרונו.אתפואטיתלסוגיההופךירופייב
בעצםמכריזלמת""המחופשהמחבר
הכתיבהלכתוב.יכולתוחוסרעלכתיבתו
לפיורגשותיו.כוונותיולכלאותוממיתה
אחרים,ודקונססרוקסיביססיםבאותרולאן

סימןתחתהמחבראתשמההכתיבה

מנסההפוסס·מודרניהרומןהמחיקה.

הזאתהמודעותהמצב.את"לביים"
שלהאירונילמספרגםאופיינית

שישמאמיןלא"אני :"מוסקבה·פטושקי"
מרתמהילמוצפיםשקרביומישהועודבכם

הזההתמהילמורכבממהלומרקשהכל·כך.
יותראבל-תבינולאוכהכהביןואתם-

יותרהנה ) •.. (ו"פחד""תוגה"בוישמכל
אלם"גםזהומלבדו"פחד","תוגה"מכל
הרבהכל·כךשטעמתי"אניאו .) 57<עמי

-וכמהמהשכחתישכברעדהזה,בעולם
דברשוםעלימכולם:יותרופיקחצלולאני

-שותק?'אתהלמה'אז ...פועללאכמעט
לברקיומבעדאדוני·צבאותאותיישאל

בשלי:אנילו?אענהמהואניהכחולים.
האלםרק .) 201<עמי " ...ואשתוקאשתוק
קוהרנטיותעללשמורלמחברמאפשר
שווהלדבר .שלוהאוטונומיהועלפנימית
להתמסר ,האלמוניההמוןבתוךלהיבלע

בסיאוסולוגיות","לשקועזרים,לסקססים
 •..בבל""ספרייתבסיוםבורחסשלכלשונו
אך ,בדיבורבוחרהפוסס·מורדניהמספר

שמכתיבההכלליםעל·פילשחקמבקשהוא
יותרופיקחה"צלולהוא,השפה.לו

השפה,שלה"קסלני"לאופיהמודעמכולם",
גםמודעהתרבותשלהמשבריולמצבה

מודע.

עצמיתאירוניהעל·ידימאופייןוביציקה
מןיוצאבלימסיכותיוכלאלמוחלטת.

גית,הסרהנוצרית,<הרומנטית,הכלל
הואוכר')הליצניתהבוהמית,המיתולוגית,

אשרדעת,קלותשלמידהבאותהמתייחס
ולפתוס:לרצינותלפעמיםמתחפשתאמנם
'אותלו·אלמוותבתבדרמהשיחקתי"אולי
שללדמותו .) 34<עמימוונציה'"הכושי

שוםלהיותיכולהולאאיןוביציקה
פסיכולוגית,פנימית:קוהרנטיות

הסיפורגםכמוהוא,אחרת.אוארכיסיפלית
ציסוסיםשלמפורקסכוםנשאר ,שלו

ירופייב""וביציקההשםואילוהטרוגניים,
האנדרלמוסיהעלמחפהורקאך

המחברשללחייווגורםהזאתהטקסטואלית
שלבמושגיםל"ביאוגרפמה"להפוךהממשי
שלבמושגיםספרותית"ל"עובדהאובאות,

סמירנובהא.עםאסכיםלאווסלובסקי.
אוונגליססיתתשתיתכיהמניחהשם][ראה
אחדותמעניקהאשרזאתהיאהיא

ניסיוןוביציקה.שללדמותוארכיסיפלית
כדמותוביציקהשלדמותואתלבנות

לווניציקהבאשרוכל.מכלנכשלאחדותית
כיפרדוקסליתסענהלטעוןניתןהמספר

 .שלוהקוהרנטיותבחוסרקוהרנטיהיגר
ליפובצקימ.המבקרשלנסיובומובןמכאן

לדרישהתענהאשרמסגרתלמצוא
לראותהיאהצעתוהזאת.הפרדוקסלית

המפגריםלדמויותאנלוגיהבווניציקה
יהודיתסוגיה- " iurodivie "(העממיים

הקודמות).המאותשלהרוסיתלתרבות
ארס·פואסילסמלבסקססנהיההמסעגם

כפי·מצססת.מונסז'יתלכתיבהולמסאפורה
(הנודדהפיקרסקיהגיבורשלשמסעו
כךשונים,אנשיםעםאותומפגישבדרכים>

<במקרההמספראתמפגישהמסאפוריהמסע

ברמתגםמסעהעורךהפיקרוגםהואשלנו
השיח.שלהשוניםהסוגיםעםהעלילה>
מותחירופייבהמונטזיית,הכתיבהעל·ידי
 ,וחינוךתרבותמערכתעלחריפהביקורת

-"ריקים"במושגיםאדםממלאתאשר
נוסחאותקלישאות,מתות,במסאפורות

נטוליב"סימנים ,כלומר-ונוימוכנות
רובןפוסס·מודרניותיצירותמסומנים",

 ,אחראוזהבאופןמטפלות,ככולן
ובמשברהלשוניהסימןבהתמוססות

מחילרקירופייבבעקבותיה.הבאהתרבותי
-אותוהסובבתהתרבותעלהמצבאת

וביציקההמשבר.במצבהסובייטיתהתרבות

ראשובכובדברצינותלהשתמשיכולאיננו
"הלכתידבר:מסמנותאינןאשרבמלים,
גג.עלייתליושכרתיראםלבוסר

אני-סטיוקופיף,מרתף,אגף,עליית-גג,
מהלהביןמצליחולאכולםאתמבלבל
מקוםשכרתי-הקיצורביניהם.ההבדל
מקטרת"ולעשןלכתוב ,בולישוןשאפשר

בידו?ישברירהאיזואך ,) 137<עמי

רקלא"מקיא"הוא ...והצחוקהאירוניה
הסיפר:ברמתגםאלאהסיפורברמת

"זבלאותושל"הקאה"אלאאיננהכתיבתו
גםשנים.במשךבוהתאסףאשרלשוני",
בסיפורישנםלגביההפילולוגית,השכלתו
 ,דברשלבסופומצטיירת,רבים,רמזים
כפיהוא,ריקות.נוסחאותשלכארסיכאוסף
בידעמאמיןאיננו ,להלןנראהשעוד

למספריםהאופייניהפקפוק-ובלמדנות
כלשלהסוואתםעל·ידיהפוסס·מודרניים.

בתיאורהבחנהללאהתרבותייםהמושגים
תהליךאתוביציקהמדגיםהכרוניתהשתיה

- " doxa "(ה"דוקסות"שלהתמוססותן
הכוונהשם]:[ראהבאותרולאןשטבעמושג
-קדומהדעהקונסנזוס,הרוב,לדעת
בכוחווהנוסחהמאובןלשיח ,כלומר

שלהמוחלטתפתיחתםואתהרפרנציאלי>
בתהליךלכאורהה"סגורים"המושגים
הסימון.

 ,שצריך""כמומספריםלאירופייבאצל
בעולמונהייתלמקורנאמנות

בהיותוהסקסס,לדידולבלתי·אפשרית,
עם"ומהפירוש:לכלפתוחקססס,

איוואןאצלכמוהסכמנו:הריסורגנייב?
 rמהיודעהשדפהלנומברברוזהסורגנייבז

נוסף'משתין',שגםפורונקוליםעםאחד
והעדרהמקוראניות .) 123<עמילכך!"

באיםהמסמניםלמבוךמעברהעומדהמסומן
תיאורמתוךהלקוחבקטעגםביטוילידי

 ,"אחדבאיטליה:וביציקהשלביקורו
ומציירלויושבהשניושר.עומדלדוגמה,

עלשררחוק,יותרקצת ,והשלישי .השראת
מרבהגםוביציקה ,) 133<עמי " ...שמציירזה

למיניהם,לסקססיםה"חיים"אתלדמות
 ,בעולמוהאמנות.חיקויהםהםהחייםכאילו

"חיקוי"אלאאיננודמותכלשלמעשהכל
המצוירבספרים,הכתובשללרוב><פארודי
בזה,וכיוצאבמה.עלהמשוחקאובתמונות
 ,המחברשלהפרסיבשמוהמספרקריאת

מהמציאותהממשיהמחבראתמפקיעהיותר

שכברכפי ,המספראתבהמעגנתמאשר

ממסמןהמשמעותנדידתלעיל.ציינתי
הסופיתהתחנהאללהגיעמבלילמסמן

שלהאבסורדיהתיאורעל·ידיגםמסומלת
לא'בעצםבאיטליה:"המחברהיסלסלויות

לראותרציתיבאיטליה.לחפשמהליהיה
הרקולנוםאתהוזוב,אתדברים:שלושהרק
קייםלאשהוזובליאמרואבלפומביי.ואת
להרקולנום.אותיושלחו ,מזמןכבר

מהבשביל'טיפש,לי:אמרוובהרקולנום
שתלךמוסבהרקולנום?אתצריךאתה

לי:אומריםושמהלפומבייבאאנילפומביי,'
לךלפומביי?דווקאנטפלת'מה

איננהזוהי- ) 134<עמילהרקולנום!"'
גם(ראהקפקאשל"הטירה"ליחידהאלוזיה

 ,,המספר:לשאלתספינקסשלתשובתו
לאאחדאףלפטושקיחה·חה, ,לפסושקי ... '

 .) ) 181<עמי '"! •••בכלליגיע

הרבהירופייבאצללמצואנוכל
רולאןשללתפיסותיהםיפותאילוסטרציות

 ,שלוהטקסטאולםזריזה,וזיאקבאות
אלא .נמעניואתמוביל ,דברשלבסופו
החופשאתלהגבילמבליזאתעושהשהוא

כמוירופייב,שלהטקסטשלהם.הפרשני
מסמןרבים,פוסט·מודרנייםטקסטיםבעצם

 ,הבין·סקססואליהמגע"כיוון"אתלנמען
הזההתחוםאוהכיווןובמסגרת

אובאחתלבחורחופשיהנמען·המפרש
אפשרויות.ספורמאיןבכמה

ארוטיתבמטאפוריקהמשתמשבאותרולאן
אוהכתיב"ה"טקססאתלתארבבואועשירה
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הסמיוטי"ל"סחףמרצונומתמסראשרזה
] 1975 , Barthes [ סףעלוהנמצא

משמעות.חוסרשלתהוםלתוךההידרדרות
כתיבתואתוביציקהמציג ,לכךבדומה
ארוטיתהתמסרותשלכסוגשיכרוןמתוך

אתמגדיר<כךלמוותבהתמסרותהגובלת
בספרו ,באטאלג'גיורגם"ארוטיזם"
"הכול :>] Bataille , 1986 ["ארוטיזם"

על·מנת ,להתחילמנתעלרקהתערבב
שישי>יום<כלושובשובעצמועללחזור

 ,הדבראותויחזורהיוםגםיודע:ואני ) •.. (
<עמיהנשמה"יציאתאותה ,שיכרוןאותו

מסעהיגרהכתיבה,אתהמסמלהמסע, .) 70
שמותההאהובה,האשה<לקראת"ארוטי"
של " femme fatale "·העלכפאדודיהמעוצב

מביא ,דברשלבסופווהוא,הסימבוליסטים>
 .מותואלהמספראת

הפוסט·מודדניבדומןהציטוטים"ל"זדימת
הקצבירופייבאצלמשתנה.קצבאופייני

הראשוןלשיאומגיעשהואעדבהדרגהגובר
אודותעלבהרצאה"יסינו·פדיאזבו",בפרק

ראה:הקצב<בענייןהשכרות

] 1980 , Kristeva [ -לעגןמנסהאניכאן
המופיעהמופשטהסמיוטיהמושגאתבטקסט

הסיפורומספראליבאקדיסטבה).אצל
השכרות ,השחורהשפםבעל ,הפנימי
הבדויותהדמויותאתכולם,אתמאחדת

 ,שילדצ'כוב,אתיחדיו:וההיסטוריות
לא.ומימוסודגסקי,קרפדיך,גוגול,

-שניהבפעםאולשיאה.מגיעההערבוביה
אורחובוזוייבו",- ssה·"הקילומטרבפרק

אותו ,המשיח""ימותעלהאוטופיבסיפור
מבקדסמיוניץ',לכבודהמספרבודה

"ויגידלסיפוריו:המשתוקקהכרטיסים,
הבתולה,ודוני,'צהליגבריאל:המלאך
מנשים.'תבורכיאם·האלוהים, ,צהלי

געזהד'הנהימלל:פאוססוהדוקסוד
שנכתבמיוכל ' tכל·כךיפיתכיהתמהמה,

'שמחבשיר:קולוישאבספד·החיים,שמו
<עמיפנסו"אתיכבהודיוגנסישעיה!'וגיל,

בצורהלרשוםמנסיםהיינואילו .) 14 7
הציסוסים,הופעתשלהתדירותאתגרפית
דווקא<לאוהריתמילעיקרוןמגיעיםהיינו
איכותואתלסקססהמקנהסדירות>שלסוג

המוסיקלית.
ו"כבדים".ל"קלים"אנשיםמחלקוביציקה

עםהקלים:עם ,כמובן ,סופדהואעצמואת
עם ,והפיקחים""הצלוליםהשיכורים

הטיפוסיםעםהאירוניים,הניהיליסטים
סימןתחתהנמצאיםהזהות,חסדיהמשחקים,

האכזריהצחוקסודאתוהיודעיםהמחיקה

הטיפוסאתכמאפיינתהקלות(מסאפודת
שלביצירותיורבותהמופיע ,הפוסס·מודדני

איןאומאזנייםשםיש"אםקונדדה>:מילן
אתשםנכריעהקליםאנומאזניים,שם

 .) 203<עמיהכף"

ירופייב:וניצ'קהמצססואיךמה . 3
סדנם·זיקותלחלקמציע[שם]זנסזי

עםטקסטלקייםעשויאותןטקסטואליות,
זיקותתת·קבוצות:לחמשאחרים,סקססים

בתוכןהכוללותאינטר·טקסטואליות,
וכרי:אלוזיותפלגיאט,למיניהם,ציסוסים
הכוללותפארא·סקססואליות,זיקות

דבר,וסופימבואותמוטואים,כותרות,

הכוללותמטא·טקסטואליות,זיקות
אחרים:טקסטיםעלטקסטשלפרשנויותיו

עםהנוצרותאדכי·טקסטואליות,זיקות
אוזולטקסונומיההטקסטשלהשתייכותו

זיקותולבסוף,ז'אנרית:כגוןאחרת,
במקרהנבנותאשרהיפר·טקסטואליות,

טקססבסיסעלאחדטקסטשלהיווצרותו
 .כלשהיטרנספורמציהבאמצעותאחד

והיאמוחלטתאיננהזוחלוקה ,כמובן
פרגמנטכלרבה:גמישותמאפשרת
יותראולשתייםייךלחשתעשויטקסטואלי
ב"מוסקבה·פטושקי"בו·זמנית.קטגוריות

פוסט·מודרניטקסטבהיותוירופייב,של
סוג,מכל"ציטוטים"בשפעיימצאו"תפור",

דוגמאות,כמהאביאלהלן.נראהשעודכפי
וניתוחהאירגוןעקרונותאלהתייחסותתוך

מהמבנהכתוצאההנוצרהסמנטיהמבנה

 .·טקסטואלינסהסר

(ארכי·טקסטואליות):הז'אנריםקוקטיילא.
לפסושקי:אגיעספרותיז'אנרבאיזהיודעהשד

פילוסופיות,מסותהזמןכלהיווהלאהממוסקבה
איוואןשלאלהכמובפרוזה,שיריםהיו

בלשי."סיפורכברזהעכשיואבל ) ... (סורגנייב
 ) 94<עמ'ירופייב ,,

כ"פואמה"יצירתוז'אנראתמגדירידופייב

לפרדיגמהאותהמשייךמיד ,כךועל·ידי
לכאודה,סותרת,צורתןאשדיצירות,של
כגון ,שלהןהמפורשהזיאנדיהשיוךאת

אוגוגולמאתמתות""נפשותהפואמה
הכיווןפושקין.מאתאונגין""יבגניהדומן

המבנהשלהפעלתו<עללקוראסומן
הואעכשיולעיל>,ראההבין·סקסטואלי

לדעתיהמבנה.אתכרצונולממשדשאי
גולגולהז'אנדיתהמקבילההאישית,
לפרדיגמתידופייבשליצירתואתמכניסה
שבמרכזן·סאטיריותפיקרסקיותיצירות

כאשרנוכל'לעתים ,אקסצנטריגיבורעומד
תצפיתולנקודתמאפשרתהמסעמסגרת
"נפשותהפואמהגם(אגב,פנורמיתלהיות
זיקהמקיימתגולגומאתמתות"

מפטרבורג"המסע-פאראטקסטואלית
היצירה-דדישצ'במאתמוסקבה"ל

הדומןשלהז'אנרבפתחהעומדת
הרוסית).בספרותהפיקדסקי·סאסידי

ביצירהדואה ,גולגוגםאוליכמוידופייב,
משום,"דומן"ולא"פואמה"הפיקדסקית

עיקרוןבהשולס ,לעילהראיתישכבדשכפי
שלעיקרון-שידי>(קדי:מסאפודיאידגון
ניתנים,הבלתיהחומדיםשלוצירוףערבוב

 .מוסיקלילריתמוסבנוסףלצירוף,לכאודה,
פחותבולטתז'אנריתלמקבילהבאשר

דדךעל(המופעלתאונגין"ל"יבגני

שלידועההגדרהחשובהכאןההיפוך>,
החיים"אנציקלופדייתבתוראונגין""יבגני

המקבילהבאמצעות .בתקופתוהרוסיים"
יצירתואתמציגירופייבהזאת,הסמויה

זוהיאך"אנציקלופדיה",בתור
 ,נכוןיותר ,אופוסט·מודרניתאנציקלופדיה

הציטוטים""קטלוג<בענייןקטלוג
 ) Oraic-Tolic , 1994 [ראההפוסט·מודדני

סדרישלאלאחברתיים,דפוסיםשלולא
להלן>.נראהשעוד<כפיהשוניםהשיח
אולםכלליות,ז'אנריותמסגרותהןאלה
משחקמתנהלהזההרחבהתחוםבתוך

המספרכאשרבלתי·פוסק,פוסט·מודדני
מבליתתי·מסגרות ,זואחדבזומפעיל'
 .מהןאחתלאףסופיתהתחייבותלהתחייב
הואז'אנריותבמסגרותוניצ'קהשלהטיפול
ביןמבחיןז'נט 'ז(מובהקפארודיטיפול

אניאךהרואית-קומית,ליצירהפארודיה

1 === 
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בורופסקי

במשמעותו"פאדודיה"במונחכאןאשתמש

הספרותיתהצורההחלת-ביותרהרחבה
וולגריתנמוכהפעולהעלוהנעלההרצינית

עםהמשוררשלשיחותיו ,למשל ,כך .)]םש[
עלפארודיהלמעשה,מהוות,המלאכים

המיסטית.בספרותהדומותהשיחותתיאורי

הצורההנמכתשלאיננוהמתקבלהאפקט
הפעולההעלאתשלגםאלאהנעלה,
עצמואתלהציגמעונייןוביציקההנמוכה.

פואמהשלמחברה ,אקסטטימספרבתור
כלאתהמטשטשתקאדנוולית·אדוטית

לעיל).דאההארוטי""הטקסט<עלהגבולות
מנהלוניצ'קה ,בצקיליפובצדקשמצייןכפי

הכלל.מןיוצאבליכולם,עםדיאלוגים
נמצאעצמוהואואילוגבולות,חסדעולמו
אגב,התחנות).(ביןהבינייםבתחוםתמיד

התדירהבהופעתםדואהחיילמאקבראיין
אחתהפוסט·מודדניתבספרותהמלאכיםשל
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הגבולותלפריצתלשאיפההמטאפורות
בעולמה .) 202 • 203עמי[שם,האונטולוגיים

גבולותאיןהפוסט·מודרניתהיצירהשל
 .אפשריוהכול
תוךהרחבה,שלפנינובקטעלראותגםניתן

 )" seme "(מת·יסוד gשלטרנספורמציה
שדוניםעד"לשתותקפואביטוישהיא

"עדשותהוביציקה(רוסית),ירוקים"

הביטוישלהזאתוהטרנספורמציהמלאכים"'
נוספות.משמעויותבטקסטיוצרתהקיים

אתהמזהירההמלאכיםלמקהלתמזו'יתירה
תפקידנועדהמר'סופועללווהרומזתוניה

הטרגית.המקהלהשללזהמקבילטקסטואלי
המספרלדמותמוסיפההזאתהמקבילה

בתיאוריגםהבולטיםגיים,סרהנסים
הדיוניסית.שתייתו

אלתפילותיואתנושאהמספרלפעם,מפעם
בטקסטפועלותהללוהתפילותגםאלוהים.
לפעמיםז'אנרית.מסגרתעלכפרודיה
<גםאנלוגיהלחזקמנתעלננקטתהמסגרת

המושיע,לישווביציקהביןפארודית>היא
אמירהמאחריהמסתתרתלפעמים

אללפנותיכולאחדכלאקזיסטנציאלית:
זאתיעשהשיכור-יכולתוכפיאלוהיו
שלדמותואתויצבעשיכוריםבשפת
לפעמיםהשיכורה.הראיהבצבעיאלוהים

בדרשההבדוייםנמעניואלוביציקהפונה
היו"לכןהשכל:במוסרהמסתיימתנוצרית
הוא"שלםבשמיםאביכםכאשרשלמים,

פחות.תלעסויותר,תשתו"כן.או ) 83<עמי
ונגדיוהרהנגדטובההכיהתרופהזו

בעיקרכופרעלתסתכלושטחי.אתיאיזם
פניומבולבל'הוא :משהקכשהוא

<עמימכוער"הואמתענה,הואמכורכמות,

84 (, 

אתומחליףהולךוביציקהאלהלכלבנוסף
מסגרתבסיפוריראשוןבגוףהווידוימסגרת

מספר(הואולילה"לילה"אלףשלמהסוגהן
ההיסטוריהכלאתבהמשכיםלסמיוניץי
של"רשימותיושלמהסוגוהןהעולמית>,

עםמסגרתסיפור-טורגנייבמאתצייד"

בפרק(ראהפנימייםמספריםכמה

הפנימייםהמספריםאחד"יסינו·פראיזבו"),

כמובן'ודי'פארשימושבסיפורועושה

רוסית),(אגדת·עם"סקאז"שלבנוסחאותיו
נוספותז'אנריותמסגרותשלוש ,ועודזאת

הן:ירופייבשלהפוסט·מודרניבפסיפס
אלאיתייחדלצעודיכול("אתהאוטופיה
מלכותלה,מייחליםהיהודיםשכלהמלכות

ואלהשביעיהרקיעואלהשלישיהבית
 ,)) 147[עמי " ..ישו?,שלהשנייההופעתו

מהפכהבתולדותהעוסקהיסטורירומן
"אורחובו·זויבו·קרוטויה"(בפרקים

מסעותוסיפוריו"קרוטויה·וואינובו"),

שונות),בארצותביקורים<בעקבות

עלפארודיותוביציקהמחברמעברלאלה,
מרשמיםכגון:ספרותיים,הלאה"ז'אנרים"
הקוקטיילים>,מרשמי-(אצלוקולינריים

מחייאנקדוטותהלוגית,הדדוקציהשיטת

הרצאההשתיה>,סיפורי-<אצלואמנים
סוגיםשיכרות>,עלהרצאה(אצלואקדמית
מתמטיים,גרפיםכגון:מדעישיחשלשונים

פילוסופיות,מסותסוציולוגיים,מחקרים
ונו.יהיסטוריתכתיבה

(מטאטקסטואליות):הפרשןוניצ'קהב.
אנםוניןשלהתשיעיתלסימפוניהכמו"בדיוק

דבורז'אק,

ככה-'החמישית'לקרואמקובללמעשה,התשיעית
קוראיםאתםשלכםלעשיריתפה:גםבדיוק

'השישית'"

 ) 74<עמ'ידופייב ,,

ההסתמכותבעצםלעיל'ציינתישכברכפי
מתיימראחרטקסטעלהבין-טקסטואלית

קיצוניבאופןלשנותהפוסט·מודרניהמספר
לזוביחסהמקוריהטקסטשלמשמעותואת

לעסוקבכוונתיעתהקונסנזוס.עליהשקיים
הטקסטיםאתוביציקהשלפרשנותובאופן

למיניהם.
עלמאודעדהאהובפרשנות,שלאחדסוג

"ואחרכגון:מעוותתפראפרזההואהמספר'

נתתי ,פושקיןמתאיךלהםכשנודעכך'
שלהפואמההזמירים','גןאתלקרואלהם

לסלקאםהפואמהבמרכזבלוק.אלקסנדר
האפלולייםהערפיליםכלאתכמובן'שמם,

הוורודיםוהמגדליםהניתוחיותוהכתפיים
הפואמהבמרכז-עשןשלגלימותהאפופים

בגללמעבודתושפוטרליריגיבורעומד
בסיכום ,) 45<עמיובטלה"ושכרותזיונים
יחסוביטוילידיבאכל'קודםזה,ודיפאר
השירהשלמוסכמותיהאלהמספרשל

שלתיאוריהכל(גםהרוסיתהסימבוליסטית
עלפארודיהמהוויםהקדושה-קדשהאהובתו
אשהשלהסימבוליסטיהמודל
ורוסיםצרפתיםנוסח·נצחית,פטלית
כאןבאה ,ביותרכלליבאופןאךכאחד),

וביציקה,שלהטקסטתפיסתביטוילידי
רוח",לכלכ"פרוץהטקסטאתהרואה
הוא.כרצונובולנהוגנמעןלכלומרשה
אתמגבילאיננודברשוםדירופייב,אליבא

הטענהאתומדגיםחוזרוביציקההפרשנות.

המבדחותפרשנויותיועל·ידיהזאתהסמויה
שונים.טקסטיםעל
תוךפרשנות-פרשנותשלאחרסרג

כמו"ממשכגון:דדוקטיבית,פראפרזה

המשוררקוונייפיירשלבטרגדיות
הלב.נטייתעםנאבקהחובהרגשהמהולל:

עםנאבקתהלבנטייתלהיפך:שאצלירק
באמצעות ,) 51<עמי " ..התבונה,ועםהחובה

המספרמנסהזהמסוגדדוקטיבייםסיכומים

השיחשלהפנימיתריקנותואתהןלהראות
טענהלטעוןוהןהואבאשרהמסא·טקסטואלי

מהשלהמשמעותשלאי·יציבותהבזכות
·מופת.כיצירות·ידינועלגדרשמו
אחתלבטלמהססלאוביציקהכן'כמו

עלהנערצתהיצירהשלערכהאתולתמיד
שלקולומתוארבובקטעלמשלכמוהרוב,

הסובייטיהטנורקוזלובסקי'ואןאיו
איוואןהיהבאמתזה"כן'המפורסם:

העולםבכלתיכף:אותוהיכרתיקוזלובסקי'
כלשלהקולותכל .יותרמגעילקולאין

אחדכלאבלמידה.באותהמגעיליםזמרים
ביניהםמבחיןאנילכןשלו.בדרכומגעיל
 ...קוזלובסקיאיוואןבטחנו' .•.בקלות
כבר ,) 21<עמי " ...אבו·ו·ו·תיגביע'או·ו·ו,

וביציקהשלשאיפתועלדיבורהרחבתי
קונסנזוס.לגביושקייםמהכלאתלמוטט

עושהפוסט·מודרני'מספרבהיותוהוא,אך

בדוגמהאחתדוגמההחלפתלמעןלאזאת
שלמיצירותיהםבהרבהשקורהכפיאחרת,
(הכוונה"אסורים"סובייטיםסופרים

תקופה>,אותהשלה"סאמיזדאס"לספרות
הדו~מותכלאתלמוטטמניסיוןכחלקאלא
 •מהכלליוצאבלי

להוציאנועדומספרשלפרשנויותיולעתים,
על·ידיהמודחקתה"אמת",אתלאור

מעמדזאתלאמתלהאיןכיאםהדוגמה,
האציל"לחיילערעור:ניתןובלתימוחלט
אזרחב,גנייסורואןאיואורליוב,מפלך
המספר- ) 124<עמיהמעטירה!"צרפת

הלאומיהסופרלכם,הנה,כאן:מכריזבעצם
 ...ברוסיה?לשהותהרבההאםשלכם.
טרנס·מוטיביזציהלמעיןדוגמהוהנה

הטקסטשל >]םש[ז'נטשל<במושגים
השטן .עליוודיהפארעל·ידי"הקדוש"

מהרכבת'"תקפוץוביציקה:אתמפתה

לךיתרסקולאאולייודע,מיהנוסעת.
זהאקפוץ.לאילא·א, ) .. ,(העצמות,'

והשטן ,העצמות.לישיתרסקובטוחמפחיד'
 ,) 168<עמי·פנים"בבושתלוהסתלק

אתוביציקהחושףהפארודיהבאמצעות

ישושלסירובושל"האמיתיים"המוטיבים
 .שטןשלכציוויוהתהוםלתוךלקפוץ
בלבדוביציקהלאכילצייןכדאיולבסוף

ב"כשרוןמחונניםביצירההמספריםכלאלא
"סיפורמתוךלדוגמה,המוטעית'.'הפרשנות
גם(אגבשפם""בעלתאשהשלאהבתה"

לכם,שתדעואני"כימונסאזי>:תוצאתהיא
להכשנמאסהיאגםדיארק,ז'אןכמומשמ

אתלקחהשיבולים,ולקצורפרותלראות
לאורליאן'ודהרההסוסעלועלתההתחת,
כפולאפקטמושגשוב-הרפתקאות"לחפש

לעומתהפוסט·מודרניזםאת(המייחד
ההרואיתהדמותהנמכתהמודרניזם>:

שלאירוניתהעלאהלצדדוגמה>(והפרכת
הנמוכה.הדמות

(אינטרהציטוטיםבארץוניצ'קהג.

·טקסטואליות):
לויששבבריותהפיקח'גם ...קומדיהלכם"הרי
אוססרובסקי.המחזאישאמרכמותמימות',שלשעה
תמימותכללא • finita la comedia-והנה
די ...אלוהית-קומדיהכלולאקדושה,היא
לדוגהזמןהגיעעכורים,במיםדגיםלדוג

 " ..אנשים!,
 ) 94<עמ'ידופייב ,,

שלי,המסהאת Revue de Parisל·ושלחתי ... "
בצרפתית,כותרתלהשנתתי

'" Chic und' elegance, always charmant 
 ) 137<עמ'ידופייב ,,
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לנתחבכוונתיאין ,הנוכחיהמאמרבמסגרת
הראוימןכיאם ,לגופווציסוסציסוסכל
קצרהסקירהאציגכאןזאת.לעשותהיה

השוניםהציסוסיםסוגישלבלבדוכללית
המתקבליםהסמנטייםהאפקטיםושל

אתמחלק[שם]אלסשולדמ.מהם.כתוצאה
לשלושהב"מוסקבה·פטושקי"הציסוסים

לתופעותהתייחסויות • 1עקדיים:סוגים
התייחסות . 2המעדב·אידופית;התרבות

לתרבותהתייחסויות . 3הרוסית;לתרבות
הזאתהחלוקהכלליבאופןהסובייטית.

עצמה.אתמצדיקה

אינםהמקורות ,לעילדאינושכבדכפי
כפי •וכללכללוביציקהאתמחייבים

פדובוקסיביותתמידהןשפרשנויותיו

י~תדללעולםהוא .ציטוטיוגםכך ,ביותר
'וזסקססשלההרמוניהרצףאתלשבור

ביןמקסימלידיסוננסליצורהמצוסס,
החדש,זהלביןשלוהמקוריהקונטקסט

הדעתעלמתקבלובלתיצודםצירוףלצדף
חשובונוי.ביותרההטרוגנייםהחומדיםשל

עצמואתמגבילאיננוביציקהשוו ,לציין
ממשסקססיםלצדבלבד.הלשונילמדיום

הציטוטים,במערבולתו"מצסס",מזכירהוא
מיצירותוגםהפלסטיתהאמנותמיצירותגם

ישנן<"במוסקבה·פטושקי"רבותמוסיקליות
-"אקפדאסיס"שלדוגמאותוכמהכמה

באמצעותויזואליתאמנותיצירתתיאור
הווידסואוזיותשיאאתואילוודבלי>.מדיום
הציטוטים""קוקטיילביצירתדואההוא

לפרק).מוסולדוגמה,(דאה,השטני
המקורותמןלצססמרבהוביציקה ,למשל

הואאפילוהמושיע,אפילו"הדיהנוצריים:
ולא-ולך?לימה'אשה,הוותו:לאמואמד
שאננות"הר,או ,) 17<עמ' " •..אנישכןכל

יקצרוולאיזרעושלאעוף·השמים ,הרזהלב
השדהשושני ,הרלממגורות.יאספוולא
כאחדלבושהיהלאהדרובכלשלמהשאף
"סליתאהאימדהואילו ) 45<עמימהן!"
חוזרת ) 41חי·מדקוסעל·פי(הבשורהקומי"

בקונסקססיםפעמיםוכמהכמהביצירה

מדגיש:אני"כןאו: ,ביותרבלתי·צפויים
זהעכשיו ,קומיסליתאלאכבדזהעכשיו
 .•.הצלבעלמושיעשאמדכמו ,שבקתנילמה

למה-עזבתני?'למהאלי ,'אליכלומד:
ואילו .) 210<עמ'אלי?"עזבתני,באמת
קהלתאתבעיקרמצססהוא"ךהתגמתוך
או ) 16<עמיעובד"צל ,הותוהו! ,("הו

מהבקבוקישרואפילווודקה,סתם"לשתות
נפש"וייסודיהבלדקכלום,בזהאין-

הואהללוהציטוטיםבאמצעות .) 85<עמ'
אדכיסיפלייםהנסיםשלולדמותומוסיף
במסגרתמתארגניםלאאמנםאשדאחדים,

אדכיסיפלי>,או<פסיכולוגיכלשהורצף
בקרבנוספותכמסיכותבסקסספועליםאלא

שהואויש •ספודאיןעדהרבותמסיכותיו

אנלוגיההמעוותהציסוסבאמצעותמעצב
הנעלה:הדמותלביןבינוניגודית·אידונית

בעצמי ,בילאהבהשהדבקתיאחדי"והנה,
 ,כמונילעצמיאהבתיוכבד ,מכאוביעל

לדוב .) 34<עמיעצמי"אתלחנוקהתחלתי
של"אדס·פואסיזציה"מעיןוביציקהמבצע

מסווהאחדות,במלים ,אוהנוצרייםהסימנים
שלעקיףבתיאורהנוצריהאתוסאת

עםנוהגהואדומהבאופן •שלוהפואטיקה
 •דוססויבסקי

עלאהובהואגם ,אחדוסי"סמי"שדה
הקלישאות,שדההיגר ,מאודעדוביציקה

אימדותידועים,סובייטיםשיריםהתעמולה,
שלזה-כלומד-ונו'סיסמאותכנף,

המצטיידתהרשמית,הסובייטיתהתרבות

עוגןכלכחסרתהמספרשלבעיניו
רזיהבאלמשתמששהואיש .דפדנציאלי

הכירצוצות,הכיהשעות ,"הוכגון:הפוכה,

עלותשביןהשעות-עמישלבחייומבישות
- ) 16<עמיהחנויות"לפתיחתהשחר

צובע"הבוקרידוע:סובייטילפזמוןאלוזיה
 /העתיק,הקרמלכתליאתרךבאוד

הסובייטית"הארץכלהשחרעםמתעודדת
"ממוסקבהאו .).'צ.ל ,שלימילולי<תדגום

לפזמוןאלוזיה- ) 59<עמ' " •••פסושקיודע
צקוותועד"ממוסקבהאחד:מפורסםסובייטי

עובדהצפוןימיועדהדרוםמהדי ,התבל
<תדגוםהענקית"מולדתושלבעלים-אדם

"הרזסיסמה:מתוךאו .)'צ.ל ,שלימילולי
 ,הרוספילותזאחווה ,הרושוויוןזחידות

<עמ'מדו"חותז"פטורהמתוקה,הפקדות

המעוותיםהציטוטיםבאמצעותגם- ) 44

פגיע,כמהעדוביציקהמראהזהמסוג

כמהעדבעצמו",ה"בוסחהשיחלמעשה,
מליםבאותןמנוגדתמשמעותלהביעניתן

בקונסקססלניןכתבימתוךאובדיוק.
מנהלמתפקידוביציקהשלפיטוריו

אלה ,יכלולאשמלמעלה"אלההעבודות:
לנין:ושוב .) 50<עמ'רצו"לאשמלמטה

כברזהעםלצאתשאפשרלינדמה"ישר
מדי.מוקדםהיהלאאתמולואפילוהיום,
אנילא-לפוגמתחילשהשיכרוןואיך
גם ,מדימוקדםהיהאתמולגם ,ליחושב

- ) 152<עמ'מדי"מאוחרלאמחרתיים

לגבילניןשלהידועההאימדהעלפאדודיה
 ,מדימוקדםהיה"אתמולהמהפכה:תחילת

 ,"כןסיסמה:ועודמדי".מאוחדיהיהמחד
 •האתמולמןיותרמאירכולנושלהמחר
לאשלנושהמחרתייםיתקע,לידנומיאבל
עיוותאו .) 55<עמיהשלשום?"מןרעיםיהיו
 ,להעירהמקום"וזהאחרת:סיסמהשל

חוסלואמנםבארצנושההומוסקסואלים
כמו .) 148<עמילגמדי"לאאבל ,לחלוטין

בקלישאותאירונישימושבסקססנעשה ,כן
בעלתשלסיפורהלמשל,כך,למיניהן.

הניסוישלפיתוחואלאאיננוברכבתהשפם
פושקין"."בגללהקפוא

הסופדיםאתגםוביציקהמצססהשארבין

היצירותאתובמיוחדה"קאנוניים",הרוסיים

קוקטייל"זהו :שלהםוהמצוססותלמרותחב
ברורהאלוזיה,- ) 88<עמיומוזר"ריחני

לאחדבתרגום,לאיבודוהולכתברוסית
"נפשותמתוךביותרהמצוטטיםהמשפטים

היא,ועצומה"גדולהגוגול:מאתמתות"
איוואןאת"קראתאו:הדוסיתז"השפה

צשריך,כמוספראזקראת,אםסורגנייב?

הצעיף,עלזינוציקה,עלראשונה,אהבהעל
הנה-הפרצוףעלבשוטלךהצליפוואיך

- ) 120<עמילספר"צריךכאלהדברים

ל"סנסימנסליזם"ללעוגמרבהוביציקה
מקוםלושאיןסגנון-סורגנייבשלהמוגזם
ציסוסאוופארודיה.לעגשכולובעולם
אניכי ••• "צ'כוב:מאתזניה""הדודמתוך

צריךבוהכולשאומרים,כמושהאדם,יודע
המחשבותגםהנשמה,גםה: j!ילהיות

הפךהזההמשפטגם- ) 140<עמי " •••וגם

עלמאודעדהאהובהלקלישאההזמןעם
הז'אנריםעלובמיוחדהסובייטית,התרבות
קסועציסוס, ,אחרבמקוםאושבה.המטיפים

פושקין:מאת"הנביא"שירמתוךהוא,גם

באש,אותםשתשרופנהמליםליהבו ,"הר
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קוקי-ן

שלבסיפורו- ) 187<עמיהעלוקות!"את
שיר.לאותונוספותאלוזיותישנןוביציקה
אלוזיותבסקסספועלותאחרבאופן

חוזראני ,לכבד"צריךכגון: ,לדוססויבסקי
צריךהזולת,שלנפשומחשכיאתואומר
אםגםכלום,שםאיןאםגםתוכםאללהביס

להביסעליךזאתבכלבלבד:רפששםיש
- ) 122<עמ'לירוק"ולאלהביס ,ולכבד

<לעילמודרניזציהמעיןמבצעהמספר
שלכ"ארס·פואסיזציה")אותההגדרתי

הפילוסופיהאתמתאים ,כלומר ,דוססויבסקי
"קבלתשלחדשתפיסתילקונטקסטשלו
הפוסט·מודרנית.כליי
הסופריםאתגםוביציקהמצסטאלהלצד

מקסיםאתבעיקרהמגויסים,הסובייטים

ניתנים"החייםאוסטרובסקי:וניקולאיגורקי
לחיותםלדעתוצריךאחתפעםרקלאדם
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תחילת- ) 86<עמ'במתכונים"לסערתבלי
נתחשלה"כיצדמתוךציסוסחינההמשפט
וניצ'קהכאןאוססרובסקי.מאתהפלדה"

גית·אידיאלופתטיתקלישאהאותההופך
 ,אחרבמקוםאוהשתיינים.כללסיסמת

להעניקהאדם"עלאירונית:בתוספתציסוס
רוצהלאאחדשאףאפילולזולת.עצמואת

מקסיםאמר"מהאו: ) 184<עמ'לקחת"
כלשלהבוחן'אבןבאי·קפרי?גורקי

האשה"אללהתייחסדרכההיאציוויליזציה
עלשיחהשלבקונטקסטזה- ) 115<עמ'

"נקבות".שלמעלותיהן
מצססבלבדהרוסיתמהספרותלא ,כמובן

ספרותשלהמופתביצירותאףוניצ'קה.
ביצירהבדיוק.דרךבאותההואנוהגהעולם
המיתולוגיה,מתוךרביםציסוסיםשזורים

"פאוסס"סופוקלס,מאתהמלך""אדיפוס
 ,שקספירמאת"המלס"גיתה,מאת

ונו'.ונסה,מאתהאלוהית""הקומדיה
נהיואשרשורות,כדרכובוחרוניצ'קה

ומכניסממש,לקלישאותהדורותבמהלך
ביותר:המטורפיםהקונטקסטיםלתוךאותן
 ,למשל ,·דרזנו""נאזארייבובפרקואילו

צרפתייםסופריםמוזכרים

אלזה ,אראגוןלראי"פרו·קומוניססיים":
 .דה·בובוארוסימוןסארסר .פ.'זולה,סרי

זוגעםפגישהשלסוריאליססיבתיאור
סלידתואתוניצ'קהמביעהסופרים,

בתרבותשנוצרוכפימתדמיותיהם,

הרשמית.הסובייטית

תכונותשתיאללהתייחסישולבסוף,
שלסיפורואתהמאפיינותסגנוניות
הבא:גמחסודימוייםראשית,וניצ'קה.

במושב,ונתקעאחורניתעף"הסתום·סתום

<עמ'בלב"שנתקעאמורשלקההחץכמו
שלהבטןכמוהיאשלי"הנשמהאו ,) 94

<עמ'מקום"המוןבהיש ,הטרויאניהסוס

אתכאשרל"גבוה",מדומהה"נמוך"- ) 99
מיתי·ספרותי.מושגממלאה"גבוה"תפקיד
מאפיינתוניצ'קהשלסגנונואתשנית,
מתות,מסאפורותשללריאליזציההנסיה
להםאתלהילדים,פעםלייהיו"אםכגון:
פונסיוסשלדיוקנואתהקירעל

להקפידשילמדוכדייהודה,נציבפילסוס,
פונסיוסהנציבאתיראובתמונהניקיון:על

 .) 163<עמ'ידיים"ורוחץעומדפילסוס

(היפר·חפאדוריחמלך-וניצ'קח .ר
טקסטואליות)

בהשאיזפינהאיזוקודםליהראורקאילו ... "
גבורה"לעלילותמקום

 ) 23<עמ'ירופייב ,,

הטרנספורמציותמכלכילומראפשר
אתוניצ'קהמעדיףההיפר·סקססואליות

הפוסס·מודרניהמספר,אתהפאדודיה.

הדוגמטיתיהירותםהןומשעשעותמעצבנות

והן"הנעלים"הספרותייםהז'אנריםשל
"הסגור",השיחסוגיכלשלריקנותם
הירופייביתהפארודיהכאחד.ומדעיחברתי

פרסיסקססאלמתייחסתאיננהכללבדרך
סקססים,קבוצתאלאלא ,אחראוזה

ונו'.ז'אנרמוסכמה,

שלפארודיותחיברפארודיותשלאחדסוג
מתארלמשלוניצ'קה,לסוגיו:המדעיהשיח
חבריושלשתייתםרצףאתגרפיתבצורה

מוסיףהואלגרפים ,) 47בעמ'(ראהלעבודה
ההימלאיה,הרי-האחד"אצלהפירוש:

קצתואפילונאקושלהנפטשדות ,לסירו
ראיתילאאגבשאותה, ,מליןהקרחומת

שלקלהרוח-האחראצל /מעולם.
חרישיפכפוךקאמה,נהרעלסרום·שחר

אצלהמים.אדוותעלפנסים ,וזהרורי
 ,היסעורשירת ,גאונילבהלמותהשלישי
הפעםזואין- ) 48<עמ'התשיעי"הנחשול
לתאוותגלויבאופןלועגשווניצ'קההיחידה

כשלרנהעלומצביעהמדעיתהסיססמסיזציה
מתגליםלכאורההמדויקיםהגרפיםהמוחלט.

פיוטיים.לפירושיםכפתוחיםדברשלבסופו
-סרגמאותוודיהפארשלאחרתדוגמה
המתמטי""מצידוהשיכוריםשיהוקחקר

הכתיבהעלפארודיהאו .) 80<עמ'
כתבתי"הפעםמוסכמותיה:עלהפילולוגית

רקהסוף,עדמהתחלהבצרפתית,הכול
'הזנותיותרוסית:חיתההכותרת

שלוהאחרוןהעליוןכשלב·ההתפתחות
 .) 138 'מע<"הנאפופיות'

פילוסופייםלזרמיםללעוגמרבהוניצ'קה
צדרקלאלוישהאדם"הריכגון:שונים,

מיסטיצדגםו ,לוישרוחניצדגם ,פיסי
שלפתעחיכיתיולכןעל-רוחני.צדאפילו,
בחילהאותיתתקוף ,הכיכרבאמצעפתאום,
 ,כאן- ) 19<עמ'יחד"גםהצדדיםמשלושת
אנטי·אקזיסטנצ-טענהטועןהמספר

עלבנויההפארודיהאךיאליסטית,
האקזיסטנציאליסטיתהמסאפורהריאליצזיית

שלהגרמנייםהמושגיםאת ."הבחילה"של
וניצ'קהמחיל fur sichו· an sichקאנס
במסהישנן ,כןכמוהשיכורים.שיהוקעל

אלוזיותהשיהוקאודותעלהפילוסופית
ושופנהאור:פסקלשללכתביהםברורות

 ,לחקרולרדתאין-השיהוקכלומר-"הוא
כלמשולליאנחנואונים.חדליואנחנו
שרירותלאיזומוותריםשהיא·רצוןחירות

אין"מפניהמפלטוגםלהאיןששםעלומה,
אחריםבמקומותגםכמו ,כאן .) 83<עמ'

הפילוסופייםהסגנונותכפול:אפקטהושג
לדרגתעדמועלההשיהוקואילומונמכים

 ,קאמיאצל"דבר"שלגומסואבסורדיסמל
ד~רביןהאירוניהמרחקהואגדולמהאך
הפוסט·לשיהוקאקזיסטנציאליזםשל

לרקטורוניצ'קהשלבתשובתואומודרני!
לאזאתבכלזהפהחשבתי:"ואזהסורבון:

להשמיעצריך ,סודבוןזהפה ,חדאפונובו
ואמדתי:-חשבתימחוכם.משהולהם

גרסהלואותימייחדפנומנולוגית'מבחינה
"אתועוד: .) 135<עמ'עצמו."'אתהמגדיר

והואהגלהיהמצוין:זוכרדווקאאניזה
ביןדרגה,להבדליפרסהבדלים,'איןאמר:

'הווהההבדל.חוסרלביןהנבדלותהדרגות
מי :אדםכביללשוןזאתגםלתראם ,אומר
 .) 191<עמ'בימינו?"שותהלא

עלרדיותפאר-ודירתפארשלנוסףסרג
-פסושקי ,למשל ,כךספרותיים.סגנונות

וניצ'קהעל·ידימתוארתונידחתקסבהעיר
שזהכפי ,טיפוסי " Locus Amoenus "·כ

רומנטיותביצירותאובאוטופיותמתואר

שלדמותהלגבינכוןדבראותו .) 52<עמ'
מתוארתזווניצ'קה:שלהרחוקהאהובתו
סימבוליססיותלקונוונציותבהתאם

האשהשלדמותהבעיצובהמופעלות
אלאאיננוהזההתיאורגםהפטלית.
ז'אנרעלפארודיהאובוטה.פארודיה
מתחילהייתיאז-"ואז(פרוסס>:ההיזכרות

אתבשקידהוללקטבזכרונילחטט
מעמתהייתיללקט,וכשגמרתיהעובדות,

הייתילעמת,כשגמרתי .זועםזואותן
והמחשבההזיכרוןכוחותכלאתמאמץ

פעם"עודאותןומשחזרהחודרתהאנליטית
-"אורחובו·זוייבובפרקיםואילו .) 76<עמ'

מצויהאחריובאאשרובזהקרוסויה"

ההיסטוריהסובייטיהרומןעלפארודיה
עוד"ובבוקרהמהפכה:בתולדותהעוסק
המליאה.התכנסההחנויותפתיחתלפני

אבלברית.·אוקטרמהפכניתמורחבתמליאה
היושלנומליאותארבעשכלמכיוון

לאכדי ,החלטנוואוקסובריותמורחבות
הסדר"לפיאותןלמספר ,ביניהןלבלבל

 .) 147<עמ'

עלפארודיות-פארודיותשלאחרסוג
אחד"כלכגון:הדוגמתי·תעמולתי,השיח
שם,ישעינייםמיןאיזה ,לולתאריכול

עינייםוממכר:מקחרקשהכולבמקום
חמדניות,חמקמקות, ,בחוריהןעמוקחבויות

איזה-בני·עמיואילו ) ... (מבוהלות.
עלפארודיהאו .) 33<עמ'להם!"ישעיניים
הסוציאליסטי:במשקדו"חותכתיבתסגנון
מיניכללהםשולחיםהיינובחודש"פעם

 ) ... (סוציאליסטי''לעמלהתחייבויות
העומדהמאהיובלגל'לד ,למשל ,כתבנו
לכלקץלשיםמתחייביםהרינובשער

 ,למשל ,או .) 43<עמ'העבודה"תאונות
"הדורעלהנדושותההתקפותעלפארודיה
הדורלבניבזאניבאמת,"לא,הצעיר":

 .גועלוזוועהבימעורריםהם .אחרינוהבא
על ,שירשוםעליהםישודרלאגורקימקסים

או .) 78<עמ'אפילו"לחשובמהאיןזה
הנציונליסטי·סלאוופילי:השיחעלפארודיה
גלקטיתהחוץ·האסטרונומיהאת"תשאירו
לגרמנים.-הפסיכיאטריהואתליאנקים,

לקורידההספרדייםהבני·זונותלהםשילכו
אתהמצריםהנבלותלהםשיבנושלהם,

הנבלות, ,שיבנואדרבא,-הסכר·אסואן
שייחנקו-הרוחאותוישאוכהכהבין

שלהם,המטופשהבל·קאנסועםהאיטלקים
חוזראני ,אנחנואבל / ...לאזלמהאדרבא,
והנה .> 80-81<עמ'בשיהוק"נתרכז ,ואומר

הסובייטיתהעמולחתסגנוןעלודיהפאר
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מבקרשלהמפוקפקיםחידושיובתיאור
שלהחידושים ,"וכךסמיוניץי:הכרטיסים
ביןהקשרלהעמקתהןתרמוסמיוניץי
להוזלתו.והןהעםהמונילביןהמבקר
והמוניפשוטהקשרנעשהאףובזכותם

 .) 145<עמייותר"

שלאחרלסוגלהתייחסברצוניולבסוף,
 " transdiegetisationה-היפר·סקססואליות,

הפעולההעברתאוזינס,על·פי-
באופןמלווהאשר ,לאחראחדמכרונוסופ
 .]םש[עצמהבפעולהבשינוייםבלתי·נמנע

"מוסקבה-פטושקי"שלהעלילהתבנית ,כך
"הקומדיהשללזוהסדרבהיפוךמקבילה

לדנסה,בניגודונטה:מאתהאלוהית"
<פסושקי>העדןלגןלהגיעשואףוביציקה
למוסקבה).(חוזרלגהינוםמגיעואילו

לאנגלית,המתרגמיםלבשמוזולעובדה
 " Moscow-לספרלקרואהחליטואשר

" Circles . שלהמסעכילראותקשהלא
הגיהנום,מעגליביןמסעאלאאיננווביציקה
מסתלקיםאשרהמלאכים,בליוויהמתחיל
התבניתאולם,בדיוק.התשיעיתבתחנה

ירופייבאצלהופכתונסהשלהליניארית
אלמהחושךנעלאוביציקהלמעגלית:

יוצאהוא ,גן·העדןאלמגיהנום ,האור
תבניתהופכת ,כך .אליווחוזרמהגיהנום

·סיזיפית.לאבסורדית·אופטימיתגיתיאולות
זאת,עםולפרס.להמשיךטעםרואהאינני
אינןהבאתיאשרהדוגמאותכילזכורחשוב
מהחומריםבלבדקטןחלקאלאמהוות

ביצירה.הקיימים

דבר:סוף . 4

עצמהאתרואההפוסט·מודרניתהכתיבה

כפיהשפה,המחיקה.סימןתחתכנמצאת

הפוסט·מודרנית,בתפיסהנתפסתשהיא

המחברים.שלמטרותיהםאתלשרתמסרבת
אינםהפוסט·מודרנייםהמחבריםזאת,ובכל

שבכולם",ה"פיקחיםהםבאלם,בוחרים
לשחקמבקשיםירופייב,ובדיקטשלכדבריו
להשתלטלאעצמה.השפהשלכלליהעל·פי
שלמשחקעמהלנהלאלאלנצחה,ולאעליה

ל"פלישהיצירותיהםאתפותחיםהםשווים.
סותרותפרשנויותסוףלאין ,"סמיוטית
טוטאליים""טקסטיםבהןלראותומבקשים

בורחס,לואיסחורחהשלהאובססיבי<חלומו
בספרותהפוסט·מודרניהעידןבפתחהעומד

המכילים"ארוטיים"טקסטיםאוהמערב),
המדבריםאחרים,טקסטיםספוראיןבתוכם

בליהנמעניםכלאלהפוניםשפות,סוףאין
"רב·קומתי"מבנה(מהוויםמהכלליוצא
אחד-הבנהרמותבהרבהלמימושהניתן

המודלביןהמשמעותייםההבדלים
במקום ...הפוסט·מודרני)לזההמודרניסטי

את"לומרמבקשיםהםדבר"לומר"לא
הסוטאליתהמשמעותאתלהביע ,הכול"

שלאמנותומוחלט.משמעותבחוסרהגובלת
יודעשהואבכךהיאירופייבובדיקט
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בסיוןביןהמבדילהתפרקועללהתהלך
בפניהיצירהשלהדוגמטיתהסגירה

לו;המוחלטתהכניעהלביןה"כאוס"
פוסט·מודרנייםסופריםבעצםכמוירופייב,

או ,עצמוהכאוסעםשחמשחקרבים

"דיאלוגיםמנהל-בצקיליפושלבמונחיו
אלאאיננושלווביציקההכאוס".עם

Homo Ludis ולבנותלסווג ,לבחורהמסרב
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המדומותהחירויות
תרבות·שולייםשל

עפרתגדעון

 ~סרנ~;~ו~: ;~נ ןי~~~~א~~~ :·::':,' .1
"היצירה-הבין·תחומיהאירוע 1 1

עדייןבארה"ב, ,סביביהדיבור".וחופש

גיסיהסנטורשלממלחמותיוהרוחותסערו
גרפיים·פורנוגילוייםכנגדהלמם

רובוטשלבתצלומיוהומוסקסואליים
אתלבטלהסנטור><שלוכוונתומייפלתורפ

במוזיאונים- NEA-הלאומיתהתמיכה
הזה.המעולההצלםיצירותאתהמציגים
בצפון·קרוליינה, ,ביקרתיבואחרבמקום

רגשועדייןארה"ב,שלבדרומההשוכנת
סביב·פרוטסטנטיותהשמרניותהרוחות

"ישוהשםאתהנושאתאמנותיצירת

גיסישלמדינתוזוהיסוף,כלסוףמושתן".
הדיבורשחופשהיא,האמתברם,הלמם.

-ודגלוגדול,ניצחוןחוגגהאמריקאי
הדיבוראתמבטיח-הראשון""התיקון

נהג ,שוער ,אמןויהיהאדם,לכלהחופשי
האמריקאיהחופש ,עצמנולביןבינינוונו.י
האולטרה·כהניסטים,מטוביכמההצמיחהזה

 •בחצרנוהללו·ההילוליםפירותצנחובטרם
עלליוהרהרתיבארה"באפוא, ,ליישבתי
 .בישראלהדיבור"וחופש"היצירהאודות
הראשון""התיקוןאתלנושאיןנכון ,ובכן

משקוראמוגבלשפינוונכון ,האמריקאי
גםונכון ,ומשממרידראש·ממשלהלרצח

מרצוןבולמתהמפורסמת·העורכיםשוועדת
יושביםושבטלוויזיההדמוקרטיהאת

 ,כןפיעלואף-הפוליטייםחברי·המליאה
משהוהדעתעללהעלותקשההאמת:תיאמר
כיום,לבטאורשאיאינוישראלישאמן

מפלגתשלשובהלאחרשניםכשמונה
לכתוביכולבן·דודארנוןלשלטון.העבודה

עללהשתעשע ,בציוריו"מדינת·משטרה"
 ,האל-יתברךשלהמפורששמוחשבון

שלתחתוניה·לכאורהאתלקנווסלהדביק
אורליהחיננית,והטלוויזיההרדיושדרנית

בי·בנינווטאתלתקוףואפילויניב,
ן 993ב·שהציגבתערוכההמסתערבים,

מלבדבתל·אביב."שלוש"בגלריה
חיממהשלבטחאחת,מאיימת·קירכתובת

אירע.לאדבר ,הקרביהציירשללבואת
תורןביורוקרטאיזהזמןמדילוצץאםוגם

פיותבשישיםהואבטל ,אחראוזהבמוסד
ונוילציירלכתוב, ,לומרהחופשיותוידיים

ברבזכינואםוגםלבן.עלאשראת
הרי·ירושלים,בעירייתפורוש·גיוניור

המאמציםיואילוולא ,לנואיןהלמםשגיסי
הימנית,·הכנסתחברתאתמהשיכחהלדלות
זהאתמדיחיבבהשלאתעסה·גלזר,אסתר
גםלוין:חנוךשלבמחזהוועומדהיהשתלוי

ן-970בשצנזר ,גנריחבר·הכנסתאתלא
אתן 990ב·צנזרבטרםהשלום","שיראת

באמנותהמנהיג"דמותתערוכת

(מחמתארץ·ישראלבמוזיאוןהישראלית"
רחמנאשהוצמדה,שחורה·גורילהבתבו

דאגה:אלגוריון>.בן·שללדיוקנו ,לצלן
כבר ,מצנזורואחתשעהתוךאירע:לאדבר

ולבסוףמוזיאוניםלמספרהתערוכההוזמנה
נהנית ,בעין·חרודלאמנותבמשכןהוצגה
שבזכות ,יחסי·ציבורשלנוספתשורהמכל

ההוא.המבורךהצנזור

ושםפהאנקדוטייםביורוקרטיםכמה ,כאמור

לחירות",המאבק"להטאתלנומבטיחים
כשדרן·גרוסמןלדודפעםמדימציקים

"הזמןאתממנולבלוענאלציםאך ,רדיו
כמה ,לאלתודה ,לנויש ,וכך .. '.'הצהוב

ציבוריותתגובותעלנחמדיםסיפורים
לויןחנוךשל·אמבטיה"ל"מלכתקשות
עשרותבמשךהוצגה ,הכוללמרות ,(אשר
עלוגםמסובסד>עירוניבתיאטרוןהצגות

 ,הפלסטיניהדגלגווניסביבפיק-ברכיים
במוזיאוןריבדודבתערוכתקירשעיטרו

לאהתערוכהחשש,(אל-1982בתל·אביב
שמלגההרייצא,לאהקטלוגואםננעלה.,

הוצאתואפשרהקטלוגלהפקתממשלתית
עלהמהומהאו ;) .••יותרמאוחרהמורחבת

של(בבימויוחיזעה""חירבתהקרנתאיסור
טלוויזיהאותהבטלוויזיה,לוי>רם

הסרט,אתלבסוףשהקרינה·גם·הקרינה
מעט ,בפרס·ישראלזכהבמאי·סרטואותו
יותר.מאוחר

ולבטחהישראלית,שבדמוקרטיה ,ללמדנו
אלונישולמיתעםהליברליותבשעותיה

כמנכ"לקירשנבאוםמוטי·האמנויות,כשרת
לכלמלבבעונגשלשמץנלווההטלוויזיה,

חלומומהוכימיניאטורי.צנזורשלרמז

התרבותבעולםואיש·שמאלליברלשלהלח
פאשיזם,אימתקצתלאאםהדמוקרטית,
·טוטאליטריזםבחרדתמשחקמעט-מזעיר

בידבא·גדיוסףשניטובבבחינת:וכיו"ב,

 ...העץבראשאחדלפידמיוסף
 ·היהודיתבחברתנו ,כךאם ,לנוישמה

-מפגשנולנושאהקשורבכל 1996ציונית
מלא,דיבורחופשהדיבור"?וחופש"היצירה

·החירותלוחםשל·רבה·כילשמחתו ,קלהגת
סרקואיומירטינהנהימותבקומץ ,המקומי

ו/אוירושליםבעירייתדתיי-קואליציותשל
סחרוריםפונדמנטליסטיםשוביניסטים

שרטולאעדייןאךראש·ממשלה,(שרצחו
לחופשהאופחיציהכך:נאמראחד).אמן

שוליתהישראליתהיצירהשלהדיבור
אצלנוומשעולהגש.מלומאודורחוקה
הדיוןנושא-לערבים-מוטבאולבקרים,
הדיבור",וחופש"היצירה ,כל·כךהפופולרי
שלחמצמצה-משהותחושהבתוכךמפעמת

ושלבצעצועי-רוביםמשחקשלטון","נון
 • Politically-Correctלא·מעט

בדמותפוליטיים,ניםדמועלשלא ,ללמדנו
·עירמועצתחבראו ,אחראוכזהחבר·כנסת

לשעשעכם.אולהטריחכםבאתיאחראוכזה
עולםשלהחירותשבעיית ,לטעוןאבקש

חופשאיננההישראליוהאמנותהתרבות
אתואסביר .מהדיבורהחופשאלא ,הדיבור
חופשברכתקללותיה.ברכהלכלעצמי:
 ,שבלבךמהלומרזכותךרקלאהיאהדיבור
בחברהלהקשיב.לא ...זכותךגםאלא

אתלומררקלאחובתךטוטאליטרית,
להקשיבחובתךגםאםכיוה"ראוי",המותר
בחברההאמנותבעייתלהם.ולצייתלאלה

אחתמוטב, ,(אוהמודרניתהדמוקרטית

הציב;רשלזכותואפוא,היא,מבעיותיה>
ולהתבדלגבולהפנותאדיש,להיוותר

·הסבוןאופרתאתיעדיףהואמהאמנות.

 .זכותוה"פוטבול".משחקואתהטלוויזיונית
 , ,,"קלאסיתקפיטליסטית·שפעבחברת
בידודומצוקתאתהאמנותעולםיפתור
מפוארת:יחצייניתמערכתבאמצעותוניכורו

תערוכותענק,מודעותכתבי·עת,

 •אצולתעלרכילותמדוריאגרסיביות,
תעשהמהוכיו"ב.קוקטייליםהאמנות,
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כיצד ?מהשולייםהדמוקרטית·השפעחברת
מהציבורהחברתיניכורהמכתעלתתגבר
מימוןמקורותובליתאמנותאצולתבלית

<מלבדלאמנותכתבי·עתבליתלמודעות,
הגדוליםהמוזיאוניםשניובהיותויחיד>אחד
מדימחויבלאהאחד-נענעך-שלה

תקציביבמשברוהשניהישראלית,לאמנות
מתמשך?

מהאך' .הדיבורחופשהואנפלאאמת,
חופשמשנידוןהאמנותבעולםהאמיתיערכו

נקנאכלוםעצמך?אלדיבור •..להדיבור
במדברהמדדההבודד'הצב;עשלבחירותו

החופשעלמדבריםאנו ?נבלותאחרותר
כבעיהולאמנותליצירהאדישלהיות

חלילה, .הדיבורחופשחברתשלמבעיותיה
-האלישמור-אוהחופשמניעתנסיקלא

השולייםבתרבותברם,לב:תשומתכפיית
האחתהטלוויזיהתוכניתבההישראלית,

דוגמניתעםראיוןתעדיףתרבותלענייני
עורךיעדיףובהתערוכה,כיסויפנילע

המוסףהפךברירה,(בליתלספרותהמוסף
המקומי'התרבותעולםשלמצן nלבלון·ה

עלנוסףספרסקירתנחנק>עצמושהואאלא
הפוסט·במצבפילוסופידיוןפני

ראוישכזובתרבותהנוכחי·מקומי'מודרני

לבחינההתרבותיהביטויחופשמושג
מיוחדת.והערכה

דיבורךחופשערךמהנוספת:פעםכי'

שלהחירותערךומהושומע?לךאיןכאשר
 ?קשבתאוזןללאהעולםחללאלהצועק
האמנותי'הביטויחירותשלערכהומהו

אמנותילביטויצרכניםהנעדרתבתרבות
זה?

חברתשלהכוזבתאוהמדומההחירותעל
מרקוזהאזורנו'חוררנוהקפיטליסטיתהשפע
למדנו'מהםפרנקפורט:אסכולתהוגיושאר

ב"בכל·בו",לבחורהגדולהחופששמאחורי
שלהענק Department Storeב·מוטבאו

מזימהשוכנתההמונית,תרבותנו

הדיאלקטיכושרנואתלעמעםעתירת·ממון
כושרעמעוםלהבטיח(ובזאתסתירותלזהות

הפנאיחירותמאחורישלנו).ההתנגדות
-ידידינואיתרוהבילויתרבותשלהגדולה
-פאשיזמיםומבועתיגוליםיהודים

אנושי.rוכנותשלמתוחכמתמניפולציה
ארוטיותתשוקותלהסבתד·ממדיות, nל

אחרותאודות<עלאותנטייםוחלומות
ופוליטית).אוטופיתטרנסצנדנטלית,

תהליךלדידם,היא,"חרושת·התרבות"
לתרבות"גבוהה"תרבותסיפוחשלגובר

תרבותמצרכיבאמצעותהמונית

שחיקתשתכליתםפטישיסטיים,
 :לאמור •שלנוהחופשיתהאינדיבידואליות

חירותמקננת·התרבות""חרושתביסוד

פרנקפורט·הרגילנוהודיעוכוזבת,
 .·האדסון·הנהרעל

בחזותהישראליתהתרבותמשתלבתכיצד
·שפעתרבותשלהזוגיתהדמונולו

העולםמלחמתשלמחרתקפיטליסטית

שללכמוצאינאחזבטרםעודובכן'יה?השב
הודותעליהשעשתה"מקדונלד",ברשתרב

השטחתהבמגמתכולנונודהפרן'למשפחת
ערוציביןהישראלית,התרבותשלההמונית

את<מצאד·ממדית nההעיתונותהטלוויזיה,
 ,)"אחרונותו"ידיעות"מעריב"ביןההבדלים

זמרישלהמסיביתהפלורליתהחשיפה
שמחבקוחיבוק·הדובהמזרחיותהקלטות
המוזיקליתהאחרותאתהמדיהשלהממסד
ביןולסכרין>לשמאלץ<מתחתהזועמת
אתיוכיח-לרמלההמרכזיתהתחנה
גם·התרבות""חרושתשלהיחסיהתוקף

רבןפ.

בעריםמדרחוביםשלד·ממדי nצביון
בתיאטראותפופוליסטירפרטוארהשונות,

הוא"אחר"כמהעד(בדוקובפילהרמונית
התופעותואחתהאחר"),"התיאטרון

יתכרתתרנחמבחימכל'החמורות
חנויותרשתשלמונופוליסטיתהשתלטות-

שיווקמדיניותעם"סטימצקי",הספרים

אכן'להבהיל.ופופוליסטיתרדודהספרים
פיעל"ואףויתרעם:שיקוםמייהיהצודק
סביוןוסמן'גרדודיהושע,א.ב.כן'

ריב,דודלאור'יצחקהופמן'יואלליברכט,
לאמור:וכיו"ב!"שיינפלדרנהטל'יוסף
והממשלהשוקכוחותהצליחואםרב,ספק

המערכת,אתולתפלללהשתלטהישראליים
לטובתהחופשיהליבידואתששיעבדוכך

האינטרסיםאתתואמותשלכאורהתשוקות,
שמכירמיקשקוש.הכלכליים-לאומיים.

יודעולאמנות,לתרבותהמועצהאתמקרוב
ושרת'וסטפרליוסילייחסטיפשיכמהעד
ולוהטוטאליטרי'הפרוטוטיפשלהמזימהאת

מהיצירהביותרניכרחלקאםגםהסמוי'
המועצהבתמיכתלחלוטיןתלויהישראלית
גתמפלעל·ידילהזכירנו'(שנשלטת,

שמאל).

החשיפהתהליכיניתוחכן'פיעלואף
צעירותרוקלהקותשלהמסיביתהפלורלית
שלהממסדשמחבקוחיבוק-הדובבישראל
בממסד·מדיהבישראלעסקינן<והריהמדיה
בשיתוףמשפחותקומץשלביותרריכוזי
המוזיקליותהאחדויותאתממשל>נציגי

שדירותבין-השולייםשלהזועמות
תהליכיניתוחו;אולקריית-מוצקין:

משניווכחובפרט,הישראלי:בהקשרה
וזמריםלהקותשלד·ממדית nהבהשטחה

ביןפטישיסטילמוצרהפכובומהרגעאלה
לביןערב·שבתשלהבידורתוכניות

זמר·מורדהופךכיצדוראו .גלי·צה"ל
 .השלטוןבעצרות"לאומי"לזמרגפןכאביב

מאחוריגדול""אחשוםנאתרלאאםגם
הנותן'הואהקפיטליסטיהתהליךהקלעים,
·שולייםבתרבויותתוקףביתרשיתןוהגיוני
אמרנולאועדייןהשלישי).העולם(בואך
שר"ה"טוקשלהכוזבתהחירותעלמלה

האמן·אסיר·זונה·נוסחתעםהישראלי
המשתתףאתהמקביעהפוליטיקאי,
צפויה-מראש·סינתטית·פנאיבנוסחת

מוחואתיותראףוהמקביעהלעייפה,
 :המשאלוראההצופה.שלוהולךהמיטמטם

השנה?".שלהאינטליגנטיהשדרן"מיהו
חירותכוזב:וחופשחופש·דיבורכן'אם

ונוסחה.אנדבידואליותומניפולציה,
משמעותי'באורחמחריףהזההפרדוקס

שלהגיאו·פוליטי·קולטוריבמצבמשנהרה
שתכאיבככלהישראלית.התרבות

 •"תרבותמנוס:ממנהאיןהדיאגנוזה,
להחזיקנמשיךעודכלכלומר'שוליים".
הפוסט·הפוליטיים·תרבותייםבמושגים

ושוליים.מרכזשלהבינארייםקולוניאליים
עלאימיםמהלכתשכזובינאריותלבטח,

הולדתהמאזהישראלית,והאמנותהתרבות
לקולוניאליזםהתורכיהקולוניאליזםבין

זובאריותביהופנמהיותר'מאוחר .הבריטי

אימפריאליזםבהקשריהישראליתבתודעה
אורךולכלארה"ב.שלוגלוי,סמויתרבותי,
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 dasח·עלהנוראה·האשםתחושתחדרך:

sein העצמיתההלקאה :בינציאליחפרו
שוליתרבותילווייןחיותנועלהפרנואידית

 ,במזרח·חתיכוןאי·שםלוהמרחף ,וקטן
ממרכזדברים,שלמלב·לבםהרחק

השניצדהבניו·יורק.ח"אקשן"

הואזופרנואידיותשלוחבלתי·נמנע
לפרקיםפורצתהיאאףאשרהמגלומניה,

אוזהאוצרו/אובמאי ,סופר ,אמןאצל
אדםהאםשאלח:מחלה.אחרת:אוכך .אחר
חופשי?אדםהואחולה
דיוננו:שלזהבשלבהנחותשלוש

·שולייםתרבותשלהמדומהחירותה .ן
שלעצמיתפחבסתימתיסודה 20ח·במאה
עצמהמדימויהחרדהקסבה,חברה

שלהמדומהחירותה . 2כפרובינציה.
בסתימת·יסודה 20ח·במאהתרבות·שוליים

קסבהקונצנזוסחברתשלעצמיתפח
החירות • 3חריג.כלמפניהחרדהוסגורה,
 20ח·במאה·שולייםתרבותשלהמדומה

ושיעבוד·שבכ;כיחשיעבודבתלות,יסודה
יחסיםביניהםמקיימים<השנייםשמרצון

 •לתרבות·השולייםתרבותשלסיבתיים>
המרכז.

מרכזמחו . 3מס'בהנחהנתחילחבה
וכלכלי.פוליטיכוחתשובח:תרבותי?
יוצריםבעבורתרבותימרכזהיאמוסקבה

עד·ערבוארצותבפוליןואינטלקטואלים
לונדוןוח"גלסנוסס":ח"פרססרואיקח"

מרכזיחןניו·יורק,מכןולאחרופאריס,
הואתרבותמרכזישראל.בעבורתרבות

של(רומא·מטריאליתהיסטוריתקונקרטיות
גםהואאךהאימפריאליסטית>,איטליה

·חכרהותתפנטזיהשל·עלסטרוקטורת
היא·שולייםתרבותגםבהתאם,קולקטיבית.

בה(פוליטי·כלכלי>,חיסטורי·חומרימצב
פסיכולוגי·תרבותי.דימוישהיאבמידה
יחסיקולקטיבית,·חכרהתתשלזוברמה

בןביןאדיפלייםיחסיםחםשוליים·מרכז
יחסיםמאשרפחותלאגדולה,אםלבין

המרכזעליון:אבלביןבןביןאדיפליים
לתשוקתמושאאנדרוגנית,ד·חורות nכמין
מיתית,למרידהומושאברחםלהתערותהבן
ומולידאללדרגתשהועלההאב,נרצחבה

שאירוע ,חייתכןחריפים.·אשםרגשות

עולישלמרידתםחיהשכזהמיתולוגי
אירופהכנגדוהשלישיתהשביחהעליה

המזרחחווייתאתואישורםוהיהדות

היאהחדש""היהודייומרתכלוםחציוני?
המערברצחהישן"?"היהודירצח·חאב

יתבותחתרבפנטזיהקידושולקראת
הנתק.אקסעלרגשות·חאשםובלוויית
ברצח·חאבמתמזגתלרחם·חאםהתשוקה
באמנות 20ח·שנותמורדי(משמע,

גםחםשלישית,עליהעוליהארצישראלית,
מערביאיזםכלבהתלהבותהמאמציםאלח

ההתנתקותאקסאתאךמודרני>,

לחינם,ולאלהכחיש.איןמהאבהאגרסיבית
בגל , 30ח·בשנותלאלתרהואלווה ,כמובן

אללפאריס,האמניםשלההיסטריתהנחיה
הסוטינית,-ח"יחודיח"האםהאם,

שלפסק·חזמןולאחרבמונפרנס,המתגוררת
ההיסטריתהנחיהחמשך-·העולםמלחמת
 •-50וח 40ח·בשנות

חפוסס·לחוקרימוכרההזדהותתהליך
הואהמחלהשלהרשמיהשםקולוניאליזם.

Mimicry : ההזדהותכעקרוןהחיקויעקרון

 ,בתרבותךערכיווהפנמתהשולטהכוחםע
המפקחותבעינייםנתפסתשלךשזהותךכך

השולטשל(פנאופסיקוניות>
, Homi Bhabha, The Location of Culture ( 

.) London and New-Y ork 
תזדהההפרובינציהבו ,התהליךזהו

עיכלבטרםעודהמטרופוליןעםחידושי
סעיד(אדוארדחידושיואתהמטרופולין

 The Pen and the Sword 1994 ,בספרומספר

68 . p ,( האנגליתהספרותאתלימדושבחודו
לנושאזוספרותהפכהנסרםעודהחדשה
תערוכתעללונספראנובלונדוןזמחקר

ישראלבמוזיאוןשהוצגהעכשיו","ניו·יורק
עוכלהנסרםואףבאירופההוצגהנסרםעוד

בניו·יורק.

המיתיהדימויבפניהתרבותיהעצמיהביטול
אמריקה,מכןולאחראירופה,שלהמועצם

שבקעוהאגרסיות·האשם.רגשותאתהוליד
הקרובלכלהיסבמוכרותהתסביךמתוך

שבמסורת·ישראלאמנותלתולדות
חפנוהתרבותאויביוממשיכיה.חזריצקיית

שהאגרסיהאלא,"פרובינציה".המסמניםכל
שלהמקומיחסופר·אגוהסיפור:כלננהיא

הקודקסאתמצמיח·השולייםתרבות
זהוהאב.שלכהשלכתוהסמויחאתי·אסתסי

הפרובינציה,בחברתהשליטהקודקס
קונצנזוסשלישרהבשורהוחמלכדח
המרכזשלהמקודשהאבעתה, .אמנותי
מעין~שנח,אבותעל·ידימיוצגהקדוש

בסצינחהשולטות·אבדמויותאואפיפיורים
חירותהשטח,פניעלבעוד ,וכךהמקומית.

בן·חורין(ומהחכביכול·נותנתהיאהביטוי
 •תתשבמעמקיחרימהאוונגרד),יותר

כוחותמהלכים·השולייםתרבותשלהכרתה
מוטלבומהרגעחירות,המצמיתיםטקטוניים

מטילעתה, .האדיפליהמקומיבקודקסספק
ולפיכךהאב,בסמכותהכופרהואהספק
רגימהומעולם:מאזהכופריםדיןהואדינו

מצהלותלקול ,למוקדהעלאהו/אובאבנים
האוונגר.דקרנפיעדר

הקדמהדוברייחללובוהשלבזהו
האמנותרעיוןאת·פרובינציאליתהמקומית

כלשמאחוריהיא,האמתהבינלאומית.
כוחניאינטרסמסתתרבינלאומית""שפח

מאחורי :·לאומיחדאימפריאליסטי
אוקטוברמהפכתשלאחרחאינסרנציונל

הבינלאומי""הסגנוןמאחורי ,חקרמליןניצב
ואילוהאמריקאית,גיחחסכנולועמדה

חדשים""אופקיםאמנישלהנאורהכמיהתם
אםכיחיתהלאבינלאומיתמופשטתלשפה
(או·פאריזאיתצרפתיתלאמנותכמיהה

האימפריאליסטיתצרפתחמרה:לסערתם

ידעוסדםשבתל·אביבאלאסורסה,כבר /
הבינלאומיתחשפהכשתקוותוגםזאת>.
ונו')זמנחוף ,(מונדריאןשבסחורותסחורה

ריבדוד

פנייגיחוביותרקצרזמןפרקתוך-

גםמתוכה.המסויםהאימפריאליזם
קורח,וכךבמהרה.פניויחשוףח"אינטרנט"

על-מקומיתלקדמההנאורשהמאבק
התרבותלידימשחקואינסרנציונלית
אנשייוקיעובשעה,בההאימפריאליסטית.

ואתח"מקומיים"אתהקדמה

שוביניסטים,כלאומנים,ח"רגיונליססיים"
שהאמתבעודוצרי·אופק,ריאקציונרים

האחתוזיציחשחאופ ,היאההיסטורית

היאההיסטוריהלאורךלאימפריאליזם
משחקיםבהוקעתם,גםלאמור:הלאומיות.

החםלידיהמקומיתהקדמהדובריחסתםמן
 .מחפנאופסיקון

·שולייםבתרבותעסקינןאחרת,אוכך
חרדה·חרדות.אחוזתניאורוסיתכתרבות

מהחריג,חרדהכפרובינציה,העצמימהדימוי

ומטיליםמעיביםאלחכל-·האשםרגשות
ברובדאשרהתרבות,שלחירותהעלצל

מוגבלתחומריהיסטוריהקונקרטי
הענקעל·ידיב"שלס·רחוק",ומתופללת

זה,ברובדהרחוק.מהמרכזחתרבותי·כוחני

לחירותו·השולייםתרבותשלחירותהדומה
ילדשללחירותואובאקוואריום,דגשל

 ,גרהמכרהבריוןמולבזרועותייהמנפנף
ישחההארוכות.בזרועותיומגופוחמרחיקו

באקוואריום·נפשוכאוותהדגלו
חאוקיאנוסממימיהניזון ,שלוחמזרח·תיכוני

אללצאתהדגיהיןרקלו •האטלנטי
ממושבתישראלאמניחאוקיאנוסז
יעידוחניו·יורקיח"סוחו"שלח"לופטים"

אם ,וניכורובדידותוהדג,שלבדנואועל
חניו·לכרישטרףחיותועללא

זה,איך • Moneyלשםהעונהחירוק,יורקי
-בניו·יורקאחדאקס·ישראליאמןלאשאף
בבייאנלחמעולםהוצגלא-מהגריםעיר
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האגףמקרהאת(להוציאה"וויטני"של
 !שוורץ>?ברקיעםהווידיאושלהצדדי

ה"וויטני":סגן·מנהלהשיבזולשאלתי
בקהיליהמעוריםהםשאין"משום

אקוואריום. ,,האמריקאית.

חירותועלאמיתיתחירותעלמדבראני
החופשרקאיננהאמיתיתחירותמדומה.

פגישהלפגושהיכולתאםכילהתבטא,
סימנים.בהולהטילהמציאותאתדיאלקטית

מהפגישההמנועהזוהיא·השולייםתרבות
לומרשלאשלה,הקרובהמציאותהאת

מדומה,חירותההרחוק.המרכזשלמציאותו
אפוא.

 •תרבותשלחירותהבמיוחדחמורהואולם,
כובשת.לתרבותהפכהבומהרגעהשוליים,

בעידןכבושהתרבותשלהאל·חירות
מתעצמתוהאימפריאליסטיהקולוניאלי

ככובשת.הכבושהמשמתפקדתשבעתיים,

האמנותיתחירותךערךמה ,שכן

לחברהאתהשותףכאשרבתל·אביב,
שוםעל ,דכאןפתחי ,פלסטיניציירהאוסרת
אדום·ירוק·קרי ,מחורצןאבטיחשצייר

ומההאסור?!הפלסטיניהדגלצבעי ,שחור
בתל·אביבהתיאטרוניתחירותךערך

נתוןאל·חאכוואתיתיאטרוןכאשר
חופש·ערךומה !בטחוני?ופיקוחלצנזורה
חופש·הביטוימניעתפירושואםשלךהביטוי

חופשי?אדםהואהכובשהאםהאחר?!של
הכיבוששלהדמדומיםבעידןכך:נאמר

ה"טבעי"לפתרונהלקוותאפשר ,הישראלי
שהפוסט·(הגםהאחרונההדילמהשל

בהדחקהחשובשיעורלימדנומודרניזם
אותהלפרוקוהצורך·תרבותיתקולקטיבית

וכאבחשבון·נפששלפריקהבאמנות
למותר ),יותרמאוחריםדורותעל·ידי
·הכיבוש,תקופתעלהגדולהרומן ,לציין

נוצרוטרם·הפליטיםמחנותשלו"גרניקה"
צעיר"ישראלי"ציורמיןלאגם .אצלנו
אתהמעמידצעיר",גרמני"ציורנוסח

לאאשרשעד ,וייתכןלמשפט.תרבותו
אלהיוצגו ,יוסרטו ,יצוירו ,ייכתבו

התרבותיתחירותנותהאלא-במחוזותינו
שלימה.חירות
אתגרהואיותרוהמורכבהקשההאתגר

·השוליים.תרבותשל·השחרור""מלחמת
התרבותי.המיעוטשל·השחרור""מלחמת
ממועקת ,כלקודם ,כלקודםממה?שחרור

שחרורשוליים.מרכז;שלהבינאריות
ושיעבודהמחרדותיה·השולייםתרבות
 ·רהבאקטרקייתכן·הכרתיהתת

על·ידיהמרכזריקוןשלקונסטרוקטיביסטי
מרכז;שלהבינאריותוהמרתהשוליים
קוראאניאחדויות.שלבהטרוגניותשוליים
הומישכתב ,פרקומישלבסגנוןדבריםמתוך
הפוסט·מודרניתהמחשבהממוביליבאבא,

הפוסט·קולוניאליזם:של
התיאוריתשלהמבורכותמתכונותיה"אחת

הפרגמנטרי,בייצוגהיאהפוסטמודרנית

אלהאתמייצגתשהיא ,העקורהמבדיל,

 ,זרשלטון-ההיסטוריהממשפטשסבלו
הפוליטיתהאסטרטגיה ,) .. ,(שיעבודגלות,
החוויהמזוויתתיבחןהתרבותיתהכפיהשל

עאבדיעבד

 ) .. ,(החברתית,השוליותשלהאפקטיבית
סובייקטביןהאפיסטמולוגיהריחוק

מרכזביןנוסיף:(ואנווחוץפניםלאובייקט,
באריותמהביחלקהמהווה ,>עושוליים;ג.
עתהיומרברלאטיוויזם,שיסודההתרבותית
השמה ,) .. ,(התבטאותשלחברתיבתהליך

והמיסו.ד"הסימוןמערכותעלדגש
"Postcolonial K. Bhabha, Homi ( 

<." Authority and Postmodern Guilt 
 ,כלקודםהדברים?שלהמעשיפירושםמה

שלחדשההיסטוריוסופיתעמידה
הישראלים:האמנותשלהתיאוריתאנשי

המודרנהשלוערכיהמושגיהבחינת
ה"שוליות"שללפריזמהמבעדהמערבית

אלהסטתועל·ידיהמרכזריקוןהישראלית.
בבחינת,או ,אין·מרכזבבחינתהשוליים,

לעצמה:מרכזהיאתרבותיחידתכל
מרכז,היאירושליםמרכז,היאתל·אביב
אמנותהוראתעודלאמרכז.היאעין·חרוד
המקורשלהכפולהמקרןבשיטתישראל

(הישראלית)והוואריאציה(המערבי>
הפשטההחדשה,·המבטמנקודתוהשוואתם.

תקבלצרפתי"רזיסטנס"שללירית
בהקשרבתכליתשוניםוערךמשמעות

ישראליתבן·גוריוניסטיתלממלכתיות
ניו·יורקיסטיו"פופ" , 50ה·שנותבראשית

יקבלוצורכתמשווקת·שפעחברתשל
בהקשרבתכלית,שוניםוערךמשמעות

וקניונים,טלוויזיהשלפנילתל·אביב
אדמה""אמנות , 6oה·שנותבמחצית

ל"רגבתהפוךניאו·רומנטיתאמריקאית
מושגיותכבושות:ולטריטוריותרגב"אחר

מדיהשלמניו·יורקמינימליסטית
ציוניתומטא·ל"צברית"תהפוךוטכנולוגיה

וכיו"ב, ,יותר

ההיסטוריוגרפיהשלובתוך-תוכה
ה"אחרים"שאלתהחדשה,הישראלית
של·המבטנקודתאלההליכהבאמצעות
גרפיהוההיסטוריהמרת :לאמורהשוליים.

ה"מודרניסטית"·ממורכזת,יתגגהחומר

אתהכוללת ,יתגגהטורבהיסטוריה

הארדוניסטיםהמטאפיזיקוניםשלהצעותיהם
וביןחברתייםאםבין-הריאליסטיםושל
הסימבוליסטים·ושלונו':מאגייםאם

וכיו"ב,הלאומיים,(כביכול>,הסוריאליים
שלושולייםמרכזעלהויתור ,ובמקביל

זאת:במקוםותרבות·רחוב.גבוההאמנות

ולהקתהפזמוןבראיהאמנותהבנת
השאר.וכלהאופנההפוסטר·מדיה,הרוק",

התרבותיתאחריותהחשיפת ,מכןפחותלא
בעיקרה),<עממיתפלסטינית,תרבותשל

שלהתודעהבשוליומתקיימתשהתקיימה
 ,שהריהישראליים.והתרבותהאמנותעולם
יהודיותשכונותשלצמיחתןלקרקעמתחת
התקיימהוכיו"ב,יזרו ,·דגןביתביבנה,

תרבותיתיצירהממש,אזוריםבאותם

העממית,השירההתכשיט,הרקמה,ברמות

אתלפגושניסינולאמעולםועו.דהמוזיקה
גביותההטרובראיהמקומיתהתרבות

אלושורותכותב(וגםפלסטיניתהציונית·
המתנשאתלהתבדלותשלובדרכותרם

אםוגםהציונית),התרבותשלוהפטרונית
(זוהתרבויותשתיביןהרמוניגגלחפשאין

הסממניםאתנעדרת ,למשלהציונית,
אתנעדרתהפלסטינית,זובעודהעממיים,

על , ,,האמנות"עולםשל·העלסטרוקטורת
פנישלהוגןייצוג-מוסדותיו)כלל

ההטרוגנית.מהגישהירוויחאךהתרבות

אלהכוזבתמהחירותהדרךתחילתזוהי
המשכה,התרבות.שלהאמיתיתהחירות
בהלהטילבמטרההמציאות,עםהמגע

ולוממקומה,שצומחתאמנותרקכיסימנים:
שחוזרתזוגםהיאולשנותה,לקעקעהלמען
הגליאניתדיאלקטיקהמקומה.אל

החירותתנועתהיאשתנועתהזכורה·לטוב,
 •הרבים.ושלהיחידשלהאותנטית

יצי n-סומקרוני

 ~וכחןלאונרר
 :rאורקובימאנגלית:

לחכישיר
T • 

הביבלכת
סננקר?לvן~שלס~;,ת~י •י T ~י~ ''.ת~
 . .זאת.לעש;תשנהגתילא

-:- . :- ז·:

עתה,זאתע;ש'האני
 T-בלכת;:ן~••

: :• : T 

שעיניהאהבה"הואניטשה,כתב"הצדק",

כהןלאוגדושלבשירוהאהובהעיניפקוחות",
אותןמשווהשהמחברעדפקוחותכךכל

הבוקר.לשמשלשמש.
זורחתהשמשמטאפודתכאשדהצדק,איפהאבל
הולכת.אהובהשאותהאחדידק
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 5וי~
ן~
האחרונההבתולה ~

כחןאלדד

מספיק.גםאמרוחלקם .דיליאמרו .עליאיימוולם
 . enoughואמרהמלונדוןשהתקשרהמיגםחיתה
נמאסלאמו'רוצה •דברלאותוהתכוונוכולםאבל
וישנהבלילותבוכהאותילראותלהםנמאסלהם.

את .אסתטילאזה .אמרוהםטבעי'לאזהבימים.
מזה.לצאתבתחיי

life goes on and you're still alone . יכולהלאאת
ככה.להישאר

תבלעיבואיהאחרונה?בפעםנשמתמתימבשלת.לאאוכלת,לא
אחתפעםרקולולאורגזמה,להגיעחייבתאתמאמ'לה,כדור

אתנפציהשמיכה,אתהסיריהקליפה,אתמעלייךהשיליבחיים.
מגדלותבגילךבנותמתחתנות.בנותבגילךמהבית.וצאיהחומה
תספרימה .בגילךנשיםעשרותחרשוגבריםעשרות .בבטןחיים

כיף,לךיהיהמזה.לצאתחייבתאתמה? ,לךיהיושלאלילדים
ילדים?אגדותמדייותרקראתבוכה?אתלמהדואגת,אתלמה
המסךתנשמי.עולם,תראיהחוצה,צאיסרטים?מדייותרראית
לאמספיק. .חלוןפתחיהטלוויזיה,אתתכבידי' .הכוללאזההקטן
שמלהתתכסיבואי' .אותךשאוהבעולםכאןישבואי' ?לךנמאס
חלקםגברים,יבואובעיר.מסיבהישמהבית.וצאיתתאפרילבנה,
לעמךולארצך'לעצמךזהאתחייבתאתעשירים.גםיהיויפים,

הצ'אנסהיאהזאתהמסיבהלכולנו.זהאתחייבתאתומשפחתך.
לאמו'רוצהתנודי.לא,אםבעדינות.אמרוהםשלך'האחרון
לאמורוצהבית,שלמגגתקפצילאמו'רוצהברכבת,תידרסי
הםאותך,נבדוקשאחרי,ובבוקרתנודי.אומראבלתמותי,
האחרוןהסיכויזהותזכרי' .אימתיהיום,לאאםנבדוק. .המשיכו

שתזדרזי'כדאי .מריהיהגורלךהלילה,יוכתםלאהסדיןאם .שלך
רחוקה.כהואתמתחילההמסיבהקרובה,האפסשעתשתמהרי'
מאחרת.אתעצמך,עלשתתארגניכדאיבתשע.כאןעוברתהרכבת

התארגנתי.

חיוך'עלהתאמנתישמלות,מדדתימראות,מירקתידמעות,מחיתי
נשמתיימין.מעיןאחרונהדמעהוליטפתישמאלבעיןשחורמרחתי
ל"שאנזאותיהובילהבחוץ,המתינהרכבתקצרות.ויצאתיעמוקות
הניצחון.שערגגאלאליזה".
ואפילוהשתוללתירקדתי'שתיתי'הציפיות.לכלעניתיבמסיבה
נמוך.לאגבוה,לאעשיר.לאעני,לאבשפתם.לדבראםנדלקתי,

אחריוחיזרועינייבאמצע.ככה,רזה.לאשמן'לאממוצע.גבר
אותולהזמיןשאלתיממני.עיניוהמישלאהואגםבלהיטות.

הספק,מחמתאבלהמוזיקה.לצלילילהצטרףלהשתולל'לרקוד'
כשבסוףהרגשתיניצחוןלקלס.עצמיאשיםשמאחששתינמנעתי.
אמרתילא .למכוניתונכנסנוהביתה.ללוותניהציעהערב,

ידעתילאמשהו'לאמוחפצתיהזמן.רובשתקנולכולם.להתראות
חוטכמובאווירקינןהמתח .משהושיודעכמינראהלאהואגםמה.

אףפסלתי.כולןאתבמוחי.רקקושאלותהרבהודקיק.גבוהחשמל
אבלבדיחה,אולילספרחשבתימתאימה.נראתהלאשאלה

הוקני

יעשהמהשאלתילבסוףאיתם.שמחכיםדבריםיש-התאפקתי
גדול.כברשהואענהוהואלכשיגדל

שאלתי."ולכשתזדקן?"
עללהשקיףשאוכלקברות,ביתמצוישבחצרואבות,בבית"אגור
דרךכברתלהיגרראצטרךלאוכשאמותלעבריהמתקרבקברי

לקוי".גופניכושרליישארוכה.
קונההייתכזה,אבותביתיששלישלסבתאלךאומרתהייתי"ואם
זה?"את

ואת?""לא,
סבתות".סיפוריאומרת"הייתי

חזרה.חייכתיחייך.הוא

שאל.הואזה?"אתקונההייתחמודה,שאתלךאומרהייתי"אם
ואתה?""לא,

 .עשרים"ומוסיףקונה"הייתי

זהעלשםהייתכך'בחנתילאזמןשהרבהלךאומרתהייתי"אם
חמישים?"

שתק.הוא

שםהייתגבר'עםכךבחנתילאזמןשהרבהלךאומרתהייתי"אם
זה?"על
לשתוק.המשיךהוא

אמרתי.מתוק","אתה

זהעלשמההייתעלייך'הכוליודעשאנילךאומרהייתי"אם
עשרים?"

מאה?"זהעלשםהייתמשוגעתשאנילךאומרתהייתי"אם
מאה".עודומוסיף"שם

איתר'זהאתלעשותורוצהבתולהשאנילךאומרתהייתי"אם
זה?"עלשםהיית

האמת".אתלךאומרהייתיאזאבלשם"הייתי
אמת?""יש

"לעתים".
לי"?"ספר
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הםשבבוקריודעאניהלילה.זהאתלעשותחייבתשאתיודע"אני
אותוימצאוולאוהיההסדיןאתלבדוקמשוכלל'ציודעםיבואו
מהחברה".מידאותךיעלימובדם,מוכתם

אמר:והואנוסף.מידעביקשתי •לאחורגופיחיטהקלרעד
כךחשבתאםבעיניי.חןמצאתכיפהנמצאלאאנימתוכנן."הכול
זאתפעמית.חדלמשימהאותישלחוהםבתפקיד.אניטעית.
במעוזפגיוןלנעוץכדיכאןאני •עצמךאתתשליאלהאמת.

לאורגזמה".בחייךאחתפעםאותךולהביאקדושתך
שתקתי.

ברכיי.ביןראשיקברתי

ונאלמתי.

סמכולאהםאח.דאףשםחסרהיהלאכולם. •הגיעוהםבבוקר
כתמיאתלראותהסדין'אתלבדוקנכנסוכולם .השניעלאחד
אמנותבסגנונותמעוצביםזוויתומדיסרגליםאיתםהביאוהםהדם.

טרייםדםוכתמימיקרוסקופיםמזרקים,חדישים,מכשיריםשונים,

הםקודמים.ממקריםמיוחדותבקופסאותמוחזקיםושמורים,

אמיתיהדםאםבדקוחלקהמקום,אתבדקוחלקלקבוצות.התחלקו
בצדשישבושנייםגםהיובנעשה.וצפוכפייםמחאועודדו,וחלק

ניסיוןלהםישקטשופ.לאשזהלוודאעליהםהיהעגבניות.וריסקו
רצחתי'אנשיםכמהזוכרתלאאנידם.ראווהםהאלה.בדברים

שלאדמיםמרחץשם.נשפךדםהרבהאבלחיסלתי'ישויותכמה
באוויר'עפוהידיים •השתוללתיטירוףאחוזת .כמותונראה

עברתמונותתזזית,כרוחרקדוהאישוניםבאדמה,רקעוהרגליים
נשמהשברישלחתיכותחתיכותועתיד'הווהבתמונותהתערבבו

פרצה,היאלבהכמוולפתע, •החדררצפתעלהתפזרווחלון
בצורתאישיותימנבכיעלתהמעולםחוויתישלאעונגתחושת
גביעלנפלתיהווייתי.כלאתוהציפהוקצובותקצרותגניחות

התכווצו'ירכייעדנה.הרגשתיבחיילראשונהמכאב.והתפתלתי
 •טוב.ליוהיהאחרבעולםשקעתיהתקצרו'נשימותיי

הילדשלקליניתבפסיכולוגיהשניתוארלימודיסייםכהןאלדד
תל·אביב.באוניברסיטת
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ביןהקשרלתקשורת.שנועדוסימניםשל
שלהחומריאו ,הפונטי(המרכיבהמסמן
נתפסהסמנטי>(המרכיבהמסומןוביןהסימן>

הממדלחיקוי.וניתןשרירותיכמלאכותי,
מעמיק,עיצובהלשון:שלהפורמטיבי
מקומומפנה ,אמונתי ,ערכי ,משמעותי

ידיעותבמתןקלותהאינפורמטיבי:לממד
המוצגעת.בכלשעה,בכלתחום,בכל
השפעהבתהליכיהמושגמקוםאתתופס

כמוקצרלטווחבתוצאותלהםשדיושכנוע,
בחירות.ובתעמולתמוצריםבשיווק
כמליםבאירוניה:מוגדרתהמוניםתקשורת
הרעששכן ,וסתריתרתירעש.בתוספת

באהאחרמצדהמלה.שלקולהאתמחריש
להןומקנההמליםשלפלורליסטיתר~יה

("שבעההמפסוןויליאםמחודשת.חשיבות
אתהראהדו·משמעות")שלאופנים
 ,הפיוטיבמבעהמובןכפלשלחשיבותו

ודרכיהשירהבתפיסתלמהפכהוהביא
בפירושמלהאחת,כוונהעודלאפרשנותה.

מלים ,משמעותןבכפלמליםאלא ,אחד
ז'אק •שיריובתוךביודעיןמשבץשהמשורר

במליםההסתכלותצורתאתהרחיב.ידהדר
שלהמרקחת"ביתהמוניטין:בעלתבמסתו

תרופהמשמעה:ביווניתמרקחתאפלטון".
מוות.סםוגםחיים,מביאה

דודאתהביא ,חדשני ,קומוניקטיבייצר

כמומליםמצרפתלכתיבהאבירן
" i] י:ן~Q ~גםהמלך:שלמהשלבתיאורו "ם

זאתעשהישורוןאבותחכם.גםומיוחם

שונות:לשונותבפניהשתאותמחמת
"פלוצים",כמומלהערבית.יידיש,עברית,
ביידיש,ולפתעבעבריתפלצותמלשון
יוםלמלחמתמבעלמתןהמשורראתשימשה

 ,גיגיאולותארוצירףהואהכיפורים.
שנתןהמצורףבשםעמוקפסיכולוגילמשבר
"פלוצים":השירנכללשבו ,שיריולספר

המסעהסורי·אפריקני"."השבר

בפרהסיהרדידהשלבנוסחו ,לנבכי-הלשון
שלובנוסחםהפוסטמודרניתהפילוסופיהשל

מאירומאוחרים,מוקדמיםעבריםמשוררים

מהותאתגםאלאהמלים,מהותאתרקלא
שלקיומונראהשבהתקופהכולה.התקופה

חייםשביןגבולותבטשטושהאנושיהמין
ושלוםמלחמהוחמלה,עוצמהומוות,

 ,מעמדןברוםנראותהמליםבהתערבבותם.
(פרוידהפסיכואנליזהכמוישעבתורות

אצלהלשוןמעמדשלהמחודשתובהדגשה
מעמדן ,ורמזי·רמזיהןברמזיהןלאקאן>,
מדיטטיביותבתורותהמליםשלהמיוחד
לצורכי(מנטרה)קיוםשלהואלמליםשיחסן

מלמדאחת,ובעונהבעת(נירוונה).איון
בעייתיותעלגםהמליםלמעמקיהמסע

אתבתוכההמכילהניגודית,בהצגההקיימת
גםכימלמדהואהדרמטי.המהפךהמומנט

לקייםנגזרהפוסטמודרניבעידןהתקופהעל
שלאימההמעוררההמשךאתבתוכה
בשםשקריאותפונדמנדטליסטיות,תנועות

ו"מלחמותהגדול""האלוהים

מחדשהאנושותאתלהוליךעלולות ,קודש"
דממה".ל"מלכות

~ךים Q ~ספריםהמתודה:עלטז.
מןשתבעלפילוסופיהבפרופסורמעשה

נושאיםלעצמםלבחורשלוהסטודנטים
מןאחדאליופנהסמינריונית.לעבודה

עללכתובברצונוכילוואמרהסטודנטים
-כתבו?!"לאועודתכתוב"מהאפלטון.

זמנורטורית.בתמיההלתלמידהמורההשיב
שלהראשונהבמחציתהואהסיפורשל

מתרחשהדברהיהלוהנוכחית.המאה
להשיבהסטודנטהיהיכולהש~יהבמחצית
לייהיהדאגה,"אלפוסטמודרני:במונח

סיפורלייהיהאחר:לשוןמשלי"•~אד~יב

בריס

 .סיפורוישסיפוריש ,כןפיעלאף .משלי
או ,סיפורוביןכידוע, ,הבחיןאריסטו

דברי·הימים,כותבשלדבריוהרצאת
עשה("מהלעובדותהמתפרטים
שלדבריווביןלו")עשוומהאלקיביאדס?

עלילהלהצגתגםביצירתוהחותר ,הפייטן
נאראטיבהמונחלכוללות.וגםונעלהשלמה
היכולולטקסטעדותשללטקסטליחסוניתן

ל"כזבאולבדיהגם ,לווידויגםלהיחשב
שללתיאורהקרוצ'ה.שלבמינוחויפה",

במהלךמוגדרזמןמשךשלבמובןתקופה,
כתביםובראשונהבראשיצלחוההיסטוריה,

עלכתובותמסמכים,תעודות,עד:ןת:של
יומנים,מסמכים,ומונמנטים,מצבותגבי

מילוליותשאינןעדויותוכןאוטוביוגרפיות.
שללתיאורהחומרית").("תרבותדווקא

יצלחו ,כיווןמגמה,שלבמובןתקופה,רוח
דברים.עיקרישלבהצגההמצטייניםכתבים

לנרטיב,נרטיבמאליוכמובןיצטרףכאןאף
דהיינו ,טהוראנתולוגיאינוהתיאוראם

קיימתמקרה,בכל .בלבדבמובאותמסתפק
ה"אנתולוגיהבבחינתבמובאותהבחירה
שלי".

גםוכך ,אינסופי-מהלכהעצמה,התקופה
רוחאותה.המלווההנרטיבים,מספר

כלכמווזוהכללה,דרךמתנסחתהתקופה
 ,הכללמןהיוצאעללוותרמחויבתהכללה
 .הכללאתכסותרגולחציתמידשאפשר
להןשמצטרףהמובאות,שללבחירהקודמות
המלכדות·יסודהנחות ,הבוחרשלהנרטיב

עלהמצוטטיםהדבריםואתהמצטטדבריאת
שלסוף>אמצע,(התחלה,במסגרתידו

אחת.("גשטלט")תבנית
 ,זובמסההוצגה,העשריםהמאהשלרוחה
חזותי: ,היסטורי ,עובדתיתוחם,קוידיעל

וה"פטריות"משרפותיה,ועשןאושוויץ

עלשהוטלוהאטומיותהפצצותמןשהתנשאו
היכרסימני •נאגאסאקיועלהירושימה
המונחיםאתהפילוסופיתבחשיבההמלווים

לצורךשימשוופוסטמודרניזם,מודרניזם
המאה.חלקישנישלהיסודכיווניהצגת
בהשמדההכרוך ,הדרמטי ,ההיסטוריהמפנה

שלמותערים"גזעים",עמים,שלמתוכננת
מצדיקהרוחניות,והשלכותיותוצאותיועל

הנגדה.שלבסיסעלתקופהרוחשלהצגה
הספרותיים:הז'אנריםמכלנלקחוהמובאות

לשמשהיכוליםמחזאות,סיפורת,שירה,
חלקישנישלהיסודלכיווניאספקלריה

שהואגבולבקושמדוברמאחראולםהמאה.
עלהישענותגםנדרשה ,בהתגלותופיזי

ושלאיינשטייןשלפשוטה")("שיחהדבריהם
איזכוריםאומובאותנדרשווכן ,אינפלד
גדולות"),("אמירותישעתורותמתוך

שהוליכובולטיםבמעשיםעצמןאתשהציגו
הזירה.למרכזאותן

תורותשלבהולדתןנכבדמעמדליהודים
היוהםלאסונם,גם,וכךמוניסטיות,ישע

ה.r.י;נרקועלהנעקדיםהקרבנותמןלאחד
לחלץשבאהישע,תורתהמאה.במחצית

וגםהציונותחיתה ,הנעקדשלמגורלואותם
עוצמהביןיחסשלר~יהמזוויתאליה:

למשורר .שלפנינוהמסהנדרשהלחמלה,
תפקידנועד ,העברילמספר ,העברי

האנושות,ולגורלעמולגורלבהתייחסות
למובאותמיוחדמשקלנודעולכן

בצדהעבריתהספרותעלולהסתמכות
אחרות:בלשונותלספרותההתייחסות

סיפורת,שירה,דבריקופחוהדבריםמטבע

אחרות,ובלשונותבעבריתוהגות,מחזאות
בנוסחהכללה,מטרה.אותהלשרתשיכלו
דברים,בעיקריהתמקדותהתובעתהמסה,

אלאלשלולבאהשאינהבחירה,חייבה
מסה,שלהכבדההתחייבותשטראתלשרת

·אסוןרבתתקופהשללרוחההנדרשת
 •.העשריםהמאהשלזוכמו·הישגים,ורבת
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מקוצריםאשראיתהליכי
תהליכיקיצור :לדיסקונט.בלעדי
י"עאשראילקבלתואפשרותאשראי

 ,בסניףהאשראירכז

לרכבאטרקטיביאשראי
המאפשרתלרכבאשראי.חבילת

הרכב,משווי 100%עד ,בנקאימימון

 ,בליסינגמימוןאוריביתמסלולי-4ב

'i 

 . ·\,. ··ג •
י. . ;c;. 
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קדימה.

מהפכניותחיסכוןתכניות
 ,"צמודיוריתרון" :לדיסקונט.בלעדי

 .הדיורמחירילמדדהצמודהחיסכוןתכנית
צמודותחיסכוןתכניות 2 :לדיסקונטיבלעד •

 ."מעוף"ו 11שסק 11הנאמנותקרנותלרווחי

ישיר.

ייחודייםהשקעהאפיקי
 :לדיסקונטבלעדי.חידוש
מכירתהמאפשרהשקעהמסלול

 .) SHORT (בחסרערךניירות

כשבילן.

-דייץ'" ::~ . 

דיסקונטטלבנק
ביובחירהאפשרות :לדיסקונטבלעדי •

בסניף)חשבוןעםישירה(בנקאותטלבנקשירותי
 .סניפים)ללאישירה(בנקאותישירטלבנקלבין

v . לקוחותבנקאי
מטופליםלפיהחדשהשירותשיטת •

-י.איש "לקוחותבנקאי,,י"עלקוחות
ותורחבסניפי-חלוץ-6במיושמתהשיטה
- ,, .סניפים-75להקרובההשנהבמהלך
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 "ומשתנההולךעמוקמשהו ,קורהשמשהוספקלךואין"

 ,סימהנו _שלפניךהחדשיםוהשירותיםהמוצריםהאחרונים.החודשיםבשמונתכבנקשאירעאתהיטבמבטאותאלושורות
 .מיליםרקאיננה T.Q.Bשיטתכידיסקונט. T.Q.Bכשיטתמפתחיםאנואותםורעיונותיוזמותשלגדולממיגורןראשוניחלק

1 , ,- . ~ 

rg~-

 .לטובתך ,כמעשיםשינוי ,באוירהשינויהיא

 .ככהיעבדוהבנקיםכלאחד'יום
"'..: " ~· ~ 
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