
הרציגחנה

בסיפורתהמדורניזםעםדיאלוגים
החדשההישראלית

ליהדויתהים"את"סוגריםגרוסמן,דלודיאהבה"ערך:''עייןעל-פי:
 1שמעוניליולבהיונה"מעוף 11 /שלולעבר " 1אופוס 11 /צקיר

בבולגידידם"וותרומת

 •הביקורתיבדירןהמברברתאלההןהחדשההישראליתבסיפורתהבולטותהמגמרת
קסטל-אורליעללמשל,המרכלות,תררירת"פרסט-מרדדנזים",לעתיםאראחד","גל

תרירתלטענתי,רעוד.שמערניירכלטארב,גדילוי,איתמרהפנו,אברהםכלרם,

ולאהישראלית,בסיפורתהחדשותההתפתחיוותאתממצהאינהה"פרסט-מרדדנזים"

עםדררקאהדוקיםיחסיםמקיימתהשמרניםנשברתשנכתבהמרכזיתספורתבלבד,דר

דגמיםרעםהקרוםהזרדשלהישראליתבסיפורתהיטבמרשרשותמסודרת

הממשיכיםסרפדיםחראדרתופעהשלהפשוטהביטויאירופיים.מרדדניסטיים

רהפסיכרלרגי-הדיאליסטי-סימליהקרהישראלית,בסיפורתהמלך""דדךאתכפשוטו

בתחילתגדרסמןזירזכמרסרפדים :כהנא-כדמרןועמליהיהשוע •עחשלחבותי

שלרהדלררנטיהמענייןהביטויאבלואחדים.בת-שחדחנהליבדכט,סביוןזוכר,

חראמבוססות,למסודרתחדשיםסרפידםשלהדר-עדניהיחסעלהמלמדהתופעה,

מודליםלביןחדשנותביןאינטר-טקסטואלידיאלוגמעיןהמקיימותיצירותבארחן

מרדדניסטיים.מודליםשלבדרואימץולביןלמרדדנידםמעבדפירצותביןמבוססים.

גםמרסררים""מודרניסטיםהםאלהשיוצריםהיאהמעניינתהתופעהלפעמים

המשחקפריצה.ניסיוןעלמעידותביצירות,המדדקדרתהמתברברתארכשהפאסאדה,

אתהמאפייניםההיפדדרת","קשייעלמעדיל"ישנרת"חדשותאפשריוותבין

לחשוב.שנהרגממהירחוהחדשההסיפורת

גדרסמןזזיראצלפחות:ארירחומרצהוחראאזרןשבהןביצירותהמתקייםהדיאלוג

בסיפורישלוענדואצלהים,אתסוגידםבסיפוירקציויהודיתאהבה, :עדךבעיין

במסגרתמעמידותשהיצירותשרנותפראטיקרתמחרךמשתמעהידאלוג- 1ארפרס

מרצהוידאלוגמקייםהירכהבמעוףשמערניירכלזאת,לערמת ;הפרקיםארהסיפוירם

זאתלשרימת . 1ארפרסמחרךמרח""דעדערהסיפוררכמרהרשוכרת,פראטיקרתעם

אקסלנס", ';·א·פ"אינטר-טקסטואליטקסטקיראהבסימןשפיוסם •נברגידיאתאוסיף

שבתאי.ליעקבמרצהוהרמאד'דם,תורמת

האינטד-טקסטראלירתשלההזנהמקודרתחראהתופעהשלומשמערתינוסףהיבט

שלרענד •נברגידיאצלשבתאילעיקבדהרד iJה •למשל •כךהשרבים.הסרפידםאצל

שניתןמהשלבה,לזרןהמקוםזהשלא •ירחווחבהתופעהעלמלמדקציודריתירח

לא.ב.מרלכר :אחתגמא(דרהישראליתבסיפורתשבתאי"יעקב"סגנוןלכנרת
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ואצלושלו,קציואצלמהדהידםכהנא-כומרןועמליהיהושעא.ב.גםיהושע).
אהבה.ערך:בעייןמפותלתובדוןדובר,בתחילתגורסמן

שלזההואשלו,המסריםה"אנכרונזים"גבללדווקאבמיוחד,מענייןהזנהמקרואבל
בעיקרהצרפתי,החדשהרומןלמשל,כך.השונים:לנוסחיוהאירופי,המדורניהרומן

שמערני,ירכלאצלהצעירה,הישראליתבסיפורתחדשיםלחייםזוכהוו:פ-~חיה,

התצפיתנקרות"המבט",טכניקתאתהמאמצים-גיסיסןסנאיתמטלרן.ורבית
שלהפואטיקהובה.במידההקולנועיתמהסובייקט,המנותקתהי~שה,החיצונית,

"המעמקים"הסימבוליקה,ממטענילהשתחררהמבקשבעדיןמקירתאינה"המבט"
"פרסט-לביןביברהמוחקאך ;הישראליתבסיפורתהמודרניזםשל __רה"גרדש:~

מדווניסטיים-איורפייםמודליםלתחייהחוזירםהחדשהרומןבצדגדול.ניזם" iמרד

אהבה. :ערךועבייןשמערניאצלהתדועה","זוםכמרכלשהו"אנכרוניסטיים"
אהבה :ערןבעייןהמשתקףהפנטסטי",ל"ויאליזםאדירהתחייהישובעיקר
בסיפורתהמסיביתנרכחררתאךקציו,יהודיתשלפליני"של"הנעלייםובסיפור

ה"פרסט-מרדונזים".שלזרעלמאפילהכמעטהחדשההישראלית

מטה-הבתוננותמהןשערלההיצירותארמהסרפדיםלמפורש:מהמובלעיוצגהידרן

לסרפידםרעדהאחת.ביצירהשרנותפראטיקרת rבמאינטראקציהכתוצאהפואטית
מההיאהשאר,ביןשנ:וש~ל.השאלהכמר"."לכתובשלניסיוןבמצרהוהמציגים

אחוכגיששואפשריוות,כבדיקת-האינטר-טקסטואליותשלוהפונקציותהאופי
כמר".ב"לכרתב"תרגיל"כרקואוליחדשה,ותצאההירצותכהטעמה •איישסגנון

"מודרניזםכשתיאותילתופעהסימפטומטיהואאהבה :עןרעייןשלהמקרה
שלהפואטיתבדוברדוביםכפשותבדיעבד,נראהואףבעליל,מצוגהרומןמוסווה".

תחילתאתשאפייןיהשוע,נוסחהסימליהויאליזםדפוסיאתלפוץרכניסיון •גורסמן
פרקשלכורמןזהבצדזההצבתםלנוכחמבתלטתהדוביםפשותהסופר.שלדובר

הויאליזםאתהמשלב •השניהפרק :אחריםבנוסחיםפרקיםעם"הישן"בנוסח
הגרוטסקי-השלישיהפרקהתודעה,זוםעםרמאוקסגואסגינטובנוסחהפנטסטי

נתפשזה,מבנהבשלכבוהאנציקלופיד.הרביעי,והפרקפנטסטי-מטא-פראטי,

ואלנוסחיםאלהמודרניזםממסגרותגורסמןשלפרציהכניסיוןכלליבמבטהרומן

"פרסט-מדוונזים".הזמינההכרתותאתוקיבלשחזוכללימבנה
שלבסופר •ברחו-והאקספירמנטליהשרנהאופירלמורתאהבה, :ערןעיין •לטענתי

שהפרציותמשרםהןהמודרניזםבתחוםכרתוהרומןהמודרנזים.בתחוםדנו,

והןפרסט-מרדוניסטי).לאמארד(מאפייןתמאטיתמבחינהמציוןמתארגנותהשוברת

ומציאות,דבירןביןהגבולותנזילות :מודרניסטית-לעליאהיאשהתמהמשרם

כללמעשה,עליה.ובכתיבהבהיסטוריהובספורת,בחייםהאונתטיאחווהחיפוש
המפגשאלהים,שלהמונולוגואלשלרץבורנושלעולמואל-ההזיוותהפירצות

המתממשיםאנשל,שלסיפוירואלזהובכללהמחכה,מפקדלביןאנשלהסבאבין
רקישריורתיואליסטיתהנמקהמקבלותהאלההפירצותכל-משלהםחייםומקבלים
שבמרכזההמטא-פראטית,לתמהבפרפהכביכולהפרועההקרמפחצייהתמאטית.

גם~בספורת.בהיסטוירההאייישם,בחייואמתאחויפרשיר mהסרפדהגיבורזמרת

ארהתרעוה,בזרםשמדרכוככללפחותבחיפושיו,הרומןפרכהשאליהםהדגמים
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מרררביסטיים.דווקאאלאפרסט-מרררביסטיים,דגמיםאינםהפנטסטי,ביראליזם

אתכאןמתחליגררסמןהסופר,שלמבחיבתומכרוןפחותאוליאחר,מצדאבל

הדקדוקבספריותרמאוחרשיבתטא •הייחדויסגנונולמציאתאותרשהובילהמהלך

יבןהיא •לרעתיהמעניינת,האינטר-טקסטואליותזיגזג.ילידםובישהפנימי

הסימלימהריאלזיםכפרדיה-עצמוגררסמןשלביצירתושוברתפואטיותאפשרויות

יהושעלשרהפאררריההגרוטסקהשלכהטרמהגםאבלהמוקרם,יהושעשל

ועמוסתהמסוגננתהלשוןאתפץרהפנימיהדקדוקספרשלגררסמן •העתייד

ספציפית,המאורהאנוישתההויוהמתוןהצומחתלשרןפרטית,לשרןובראהסמליות

יותרקבזאתמזכירהחרשהתמאטיהמטען :הגיבור-הילרשלהתצפיתבקרותמתון

הראשוןבפרקהןהחרשיםהותריםניכירםאהבה :ערןבעייןיהושע.אתמאשר

כןה"שרברים".הדגמיםבתרןדווקא-במפתעי-אבלהמאוח)ר,לרומן(פלרירר

שלבשפתםדווקאמדברכשהוא •רקומימונמךאופילובשהיםשלהמונולוג •למשל

שהילרמהסוגפרטיותבמליםהמשובצתצבריתבעבירתהאירישאיים,המהגרים

ערן:שעבייןהיאהמעניינתהנקורהאבלהפנימי.הדקדוקבספרממציאאהוון

בפואטיקהשחלההתפתחותמטירםגםאלאמיהושע,"בפרד"רקלאגררסמןאהבה

שלשוברתעיצובאפשריוותברוקיםהרומניםשבימאני:במרהאב""המורהשל

הםהמסורתיהמודרניזםובצרהיהודית-הישראלית,בהיסטוריהמרכזייםמיתוסים

אר(יהושע)הציוניבהקשרדווקארפארררירת,גרוטסקיותמבמינות,תבניותמציבים

גררסמןשברהצומתהואאהבהערך :עייןמרכזייםבמובניםהשראה.שלבהקשר

לבין"הישן"המודרניזםביןכעימותכךכללא-הייחוידסגנונואחרמגשש

שרנותאפשרויותשלרכהטרמהכפרידהיותראלאמדורניות","פרסטאפשרויות

יהושע.שלהמודרניסטית-ביסודההפואטיקהבתחום

רגםשלו.ועברקציריהודיתאצלגםנמצאאחר,קובץבסיפוירהפעםשונים,נוסחים

בתרבותשרנות,אפשרויותשלבחיבהמרגימההשוואה,מזמינהיחדההעמדהכאן

הריהמערב,מספררתמודליםבעיקרמגייסאהבה :ערךבעייןגררסמןאםוחשדות.

הסיפורתשלהמרכזייםבאפיקיםבמוצהרנטועיםהמתחיליםהסופירםשני

והןכמותיתהןשוליים,הםמהקבציםאחרבכלהחשדנייםוהדגמיםהישראלית,

"לטובת"מסתכמתשרנותאפשרויותשלהאינטר-טקסטואליתהבחינהמהותית.

המרררניסטיים.המודלים

מיתוסיםשעניינהמטא-פראטיתתמהמעמידה •הקובץסיפוריבארבעת •קציריהודית

 •ובדמיוןבחלוםרקשמקומםמיתוסיםהילדות,את"פעם",האתשעיצבורומנטיים
סיפוריבשניבסיפורים,שרנותצוררתמקבלתזרתמההבידוניים.הסיפוירםבעולם

שלה~'קיטש" __גברלעלצבעוניתהעצמהישר"דיסניאל",שטרדנה""שלאףהילדות,

פליני"של"הנעלייםהסיפורלערמתם,"פעם".שלוחלומותידמוייםמיתוסים,

 ;האחריםשבסיפוירםהדימוייםשלר"אמנרתי"מלאכותיוכשיקוףעקרםכראימשמש
הפעםבגרות,שלהרריהבתרךהמיתוסיםונבחניםשביםהים"את"סוגריםובסיפור

בעיצוב •כביכלוהבא,הסיפורכאןהוא"פליני"גרוטסקית.ארצבעוניתהעצמה,בלי

שבשלושתהמודרנזיםבתחוםשאינןאפשרויותלהציגסריראליסטי-גררטסקי.

המודרניסטית:השיראליתבסיפורתהדומיננטייםהמודליםביןהאחרים,הסיפורים
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אתב"סרגריםיהושערא.ב.כהנא-כרמרןעמליההילדות),סיפויר(בשנישבתאייעקב
סוגירים,בתרךסוגרייםכמעיןהרצףבמבנהבתחביר,-שבתאייעקבהים".

"מורלהילדות.בסיפוריחזקכמיתוס-מהדהדהעברשלבתמההזמנים,ביןבמעבירם
זהראבלהכובש.כוחובשלוהןמרבהקרתרבשלהןגדלו,פיתוימציגשבתאי"יעקב
אצלואילוהפואטית.לעמדההנפשיתהעמדהביןהטרטאליבליכודמחייבמודל
כךוברצףבתחבירהמעבריםלמשל-העצמהלצורכיהמאפייניםשלניצלוםקציר

הוא-שבהורההאפורמולשבילדותה"הכרל",ביןהרומנטיהניגודאתשיעמידו
קל.ניצול

שליותר,מרומזיותר,מאופקאימץונמצאזאת,לערמתהים",את"סוגירםבסיפור
במאפייניםכאןמשתמשתאינהקציריהושע.רא.ב.כהנא-כרמרןעמליה- sשהמזולים
כהנא-כרמרן.שלהייחוידהלשוניהסגנוןלמשל,כמר,-הסופירםשנישלהבלוטים

המאפייניםאתלסיפורהמטמיעהאלאיהושע,שלהדר-מפלסיהעלילהמבנהאר
הלא-הגיבורהשלהפסיכולוגיהעציובלמשל,אותר:והמעשיירםלוהרלוונטיים

בלוטת:(דרגמאהמתוארתבמציאותסתמייםפרטיםעלהשלכותבאמצעותמועדת
משקףהואכמהעדיודעתראינהג'ריס,של"אררלין"בסיפורבמקרהנתקלתהגיבורה

ממעמדהסבההעובריםמרכזייםמרטיביםשלבנייהאר ;הלא-מודעים)מאוירהאת
מרטיב :בולטת(כדרגמא .יצירותיובכלליהושעהארפייניחבנייה •לממישמטפורי
והתממשותומודעיםבלתימינייםמאויויםכמיציגמטפוריבאופןהמופיע •הצימאון

היותרבמאפייניםהשימושדוחה).היאושארתםלגיבורה,הגברשמציעבמים
בוגרתהתפכחותעל 1כאמורהנסוב, •לסיפורגםמתאיםהאב""דגמישלמינויירם
התימררניםמקרם,מכלהעבר.שלהמיתוסיםושימררהחייאהאחרמהחיפשו
ממעצביהםהרוחנייםואבותיהמרדרניסטיים,מודליםביןהםקצירשלהמעניינים
הקודם.הדורשלהישראליתהסיפורת

סיפוריםארבעהמעוצביםשבררירטראחי,מטא-פראטימשחקמציגשלוענד
הפנימיתובחלוקה •הספרכשם •מרסיקלי(בסימןמודוסיםארבעהשלבמתכונת
מודרניסטיתבמתכונתמעוצביםהראשוניםהסיפוירםשניר"סטאקאטר").ל"לגאטר"

"מודלעםגלויאינטר-טקסטואלידיאלוגיוצרמרח","זעזועשביניהם,כשהשני-
בנוסחהמוכרות,המתכונותאתשרבדיםהאחירםהסיפוירםשנישבתאי".יעקב

הניכור(פילוסופייתהאבסורדספררתשלבתערובתבאות),ג'ון(למשל,האמריקאי
במעיןגםמסתדירםהסיפוריםהאחרון).בסיפורבמפורשמנוסחתקאמיאלנולש
מתוךהצומחתמרסיקהשלהרריהבתרךילדשלסיפורוהואהראשון-תמאטירצף
והחוליאירונית,עצמיתלמדועותהופכתהרגישותמרח"כשב"זעזרערקליקרל,חולי

הבאיםהסיפוירםבשניומרגש.מפגעיההגיבורפחדיאתהמבטאתלאובססיה
שלבעמדהארקר,שעשועשלבפרזהברגשיותלשלוטמודעתהחלטהמצטיירת

שלעמדהרעליורטואוזיתיכולתעלהמעידשרני-השוניםהמודליםוניכור.ריקון
שנישרב, 1אבלהשונות.הנפשיותלעמדותמותאמים-ביותראינטליגנטי"תרגיל"

הקודמיםבשניואליותרגיל,מגדרחורגיםאינםה"פרסט-מרדרניסטיים"הסיפוירם
המודליםעםפרדהאינטר-טקסטואלידיאלוגגםהמבטא •מענייןהתפתחותקרנמצא

המודרניסטית.הישראליתהסיפורתשלהמובהקים
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נחבא-עמליהלמשל,בעקבות,בבירורשלופוסעילד,חראשגיבורוהראשזי.בסיפור

הסימליבעיצובוהןבילד~ת.והאמנותהמחלהבמרטיבהןקנז,יוהשועכומרן

אחת:(דרגמאעידנותבמשמעויותמוטעניםהתמימיםהיראליהכשפוטיהמרומז,

המענייןהמהלךמתחוללמרח"ב"זעזרעהמרסיקה).צומחתשממגרהמקולקלהתירס

עלנ"מרונב"בעצםמגתלהבסיפור,הדומיננטישבתאי,יעקבשמדרלמשרםבירתו,

אנטי-מצובשבתאית""יעקבהבחזית •הראשוןבסיפורששימשוהסימלייםהמדרלים

הקשיוירםלגברה,מ"הנמרן"הנודדמחשבותיורצףשלו,שהאובססיותגיבור,

מקנים-פוסקותבלתיקרמיותבהגנתשיוותזהכלאתהמערבביםהאסוציאטיביים

כלשלוהשבירותהפוחאירתמאחוריאבלשטרח.כביכוליבש,אירוני,אופילסיפור

הפסיכולוגיים,העומקיםמטפורותאתכאןנמצאעדיין-ר"חשרב""גברה"

שלהויאליזציהובראשונהבראש •הריאליסטי-סימלילנוסחקלסיתבדוןהמעוצבות

לרגשותיומתוודעללוגיקההמצרההיא:כןשנשמההמוח","זעזועמטפורת

שניכאןעשויםמההשאלהמרח.מזעזועוממחלה,מפגיעהכתוצאההדחוקים

הסימליהמטעןנגד""ערבו •מנמיךמא~ק.שבתאייעקב :יפהנעניתהמודלים

אנטי-כןברחוהסיפורשלהכלליהטוןגבלוי.להיחשףורצהאיברשאלויהרגיש,

מודלים rבהשרביאתבבירורלראותגםאפשרכןקרמי-גרוטסקי.אירוני,"גורל",

ביחסשבתאישלהייחוידתתרומתואת-ובעיקרהישראלית,בסיפורתמרכזיים

האחירם.שללתרומתם

מאמץהרומןשמערני.ליובלהירכהבמעוףגליוביטיומוצאתהאינטר-טקסטראלירת

שתישלבמקבילהעמדתןעצם :ומנופלנפולבמשחקהאירופימהמודרנזיםדגמים

דאלריריבמרתבעיקרגליובאופןמהדהדת •חמןמקרםסמיכותשלבסיסעלעלליות,

זה-מהטוירםאחרכלשלבאופירגםמתבטאבדגמיםהמשחקררלף.יורג'יניהשל

החדשהרומןבסגנוןנחרבבפרזי,האמריקאייםהתייריםשנישלסיפורםשמימין.

התרועה.זרםבנוסחכחרבהמתאבדת,האשהשלסיפורההשמאלי,הטרדהצרפתי.

לצרכים •השארביןמשמש-ספרותיתמעבדהכמעין-רהמדרעהגלויהמשחק

הדמיוותעלדווקא"המבט"שלוהמפרקתהאנינההטכניקהביישרםתמאטיים,

שממול,האשהלערמתומכני,קרטוניאופיכןהמקבלותר"הנררמלירת",הבנאלירת

התרועה.זרםבנוסחבעיצובםחרימהחיותמקבליםהתאבדותהשלפנישהרגעים

שלהפרציהבסירןארה"התלבטרת"אתכאןנמצאירחו,ומעניינתאחרת,ברמהאבל

אלהיאשמערנישלהפריצה :הנתרןבתחוםשלאמתברברתאלחדשיםסרפדים

חץרמ •מכאןשלארדמרירתמרתערל •כלשהואנכרוניסטייםאירופייםסגנרנרת

לא •עכשיועובידםהאלההסגנרנרתאיןוארחלננסה :אומרנמרשמערנילישראליות.

בפיעבסשרריותהמצלצלתהעברית,ובשפההשמרנים,בשגרתאלאהחמישיםבשגרת

f. ייאבסr ' .האינטר-המדרלהיאוהאנינההמלוטשתאירופההאמריקאיים

ששמערניהמרחקהעברית.הלשוןרעלהישראליתהספרותעלהמולבשטקסטואלי

הלאאלהפירצהאבלהמודרנית.הישראליתהסיפורתממרכזיחראכאן"תופס"

שלרחרחבכל-הקלסיהקישוראלחרזושמערני :מעוקצהמעטמאבדתמרבד

הואתצפית:רנקרדתמספרשליראליסטיתהנמקהבאמצעותהטקסט,שלהמודרנזים

והמעמיידםהעלילותשתיאתהמקשריםרמזיםמרבו,מודרניסטיבנוסחשרבמחביא,
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(המספרבמציאותכרצףכהשלמה, •כדימירןהסמיוה,המספרמעלילתכחלקאותן
בהנמקהמוכרמארדמשהריששמשמאל).הגיבורהידיעלשננטשכאהוב

הישראלית.לסיפורתגםכל-כןזרהשאינהיותר,מוכרתלקרקעחזרהזר,ריאליסטית
המודרניזם.כללישלובידקהמשחקכאןישמ"פרסט-מרדרניזם",יותרמקרם,מכל

משמערתיוכמה-כמר""לכתובבמודעשהחליטוצעיירםסרפידםשניולבסוף.
אינטליגנטיים,סופריםשנישבתאי.עיקבהואכותביםהםשכמוהרשהסופר

מהפןשחולללמיהרמאז'במעיןפנוהראשונהשביצירתםומוכשרים,מתוחכמים
כאן.הוזכרשכברשלוענדשלמרח","זעזועהמודרנית.הישראליתבסיפורת

נקראיםשניהםנשמרת.אפילודומיםמרומן?),(פרקנברגידישלר"תררמת-דם"
הואהסיפוריםבשניביותרהבולטנבר.גידילשסיפורובעיקרשבתאי, ip:יע"כמר"
אסצויאטיביתבדרןלעבר,מההורהדיגרסירתבתרןבדיגדסירתהנודדהרצףמבנה

רושבראופייניבתחבירהקודמת.החרלייהשלב"זנבה"המעבדתלייתשלאופיינית,
שבתאיעיקבהואהמבנהשנתרןמהגםאבל ;לא-להבתפקידמשמשתהחיבור
ההומור,סרגנרקיסיסטי,אינטליגנטי,פסיבי,אנטי-גיבורשלהדמות-ייחדוי

תמותואפילולמשל),(בידמיוים,לאבסטרקטיולאלמוחשיהמתמדתההיתפסות
והמטפזיית,הגופניתההתפוררותרדודים,הרידםעםבמשפחההיחסיםכמרמרכזיות,

ברחובותוהשוטטותדבר),(מסוףהספדיםחנותכמו-ספיצפיותאפיזודותרגם

לאץר"."חץואחובחיפוש
לצטט:ומוטב

לתורםממנווביקשאחו-הצהרייםשישינירםשהתקשרצביהדודזההיה
ורצים,לאשלוהדםשאתאלאתרדם,היהעצמושהואוהוסיף ) ... (מנת-דם
אתגםכמר •האחרוןהמשפטואת •ורענןצעירדםרוציםהםשכןובצדק,

ארתהשופעת,תיאטדליתובעליצותתרועהבקלואמדהאחדים,המשפטים
שובשניםילדים,כשהיואסף.רעלעליועליהם,אוותחיבבהשכל-כןעליצות

אתהבליטהרק ) ... (ולנגןלהרעיהממשיךטייפאורדיוכמרהאחרונות,
ההדרגתי,התפוררותםתהליךאתאצלו,שחלההחריפההקוגניטיביתהנסיגה
מנגנונישלהגוברתהחלדתםואת ) .•• (והקליטההחשיהכלישלהעקבי,
כןושלכאווההסביבה,מןאליושנשלחווהמסידםהאותותשל ) ..• (העיבוד
וזאת ) ... (אידירםבמיםכעופרתצללו ) ... (שלמעשהאבלאצלו'נקלטר
ביולוגיורבדלאזיהישירותמחוברתחיתהמשלעצמה,זושעלציותלמרות
עזרן-עלומים.נתופתאיזולהנוספהשאףרדומהכללנפגעהלא ) ... ( •קדמון

שאםלומר,יושלעצמה,מטרההואכמר"ה"לכתרבשאצלודרמהנבר.גידיזהר
אתמבליטהזההמושלםההדהוד •לכןמעבומושלם.באופןמושגתהיאכן'

כ"אבי"ואולימפנהכנקודתבמעמדולהגזיםשקשהנוסחשלרמרבהקרתרייחרדו
היום.הנכתבתהחדשההסיפורת

"בין-טקסטואליותעבירת,לספרותהבין-אוניברסיטאיבכנםהרצאהעלמבוסםהמאמר •
 • 1996פברוארתל-אביב,אוניברסיטתהעברית",בספרות
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