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רכר nרנלמדומהמנעד

רסמירסיהקראםיקהפלהישראליוןכ(המהבדיונית'יצירהבוייצוגמשמערתלמדומה:בעד'מ ,רינקברמנחם

 .) 1980המאוח,דהקיבוץהרצאת , 12תרבות"משמערת,"ספררת,רתסדרדסו,פ"שע

ראשדנ•חהצגהןהמדצג:הה•צגא.

בספר:מרכזיידתפקשתמלאנהותדמוייבשתגשיםופראגאררררלג''ררגשל 'החיותחדות'ביהשנרקבפ

לשםג'ונסמרגידלחםראאשרונאפוליון,ולסנאובים-זכרים,חזירשניוהיהחזיריםביןבמעלה"ראשונים

דבןרלא ,הררכחהיחידקשיירהברברקשייר,מסוגידלמיאכזרמראהבעל ,רחבירחזהיהולידךנאפמכירה.

ותרימהירמנאפוליון,יותר nיר n ·מלאחזירהיהסנאובול .מבוקשואתשמשיגימשלשםלויצאאבלול,גד

ותו".באישיותעמקורתהאלכבעבחשרהאללאכרשיה,תבעלוררבבדי

החיצוניי,םהמאפייניםעלהקריאה,יכדתוךלעצמנומשחזריםשאברהחזיריםשנישלאלוותיודמ

אבלבדנה.שהיצירהההיצגים-בספררינקרברשמציעחיםנובמ-הםםשלהר"הפנימיים"יים"ברת"הח

הספר;רנהבשההיצגיםלמישורלתבמוגאינהנר nשהתעניינרודאייודעהחיות'ורתח'תאשקראמילכ

סאסיריםיחיציםשלשילוחםלשםאלאהחיות,עולםעםהיכרותפגישתלנולערוךבאאיברהמעשהסיפור

המאהשלההיסטוריתהממשותרןבתהמוכר,ולמנובעהשוכנות nולוגיואואידימעשיםויות,דמיכלפמרירים

שלוזמרתוהרוסי,הרודן ,ססאליןאתצגתמייכנאפוליוןריהחזשלדמותונתפסתזובמסגרתהעשרים.

-ברינקרשלמונחיובשוב,-הךואלוממשיותתיססוריוהדמויותטרוצקי.שלזואת-רלברסנאהחזיר
ם.יההיצגותבאמצעביצירהםיוצגהמיהמוצגים

ההיצגיםאתוניםבואנזהלשרבירובדמתוןשכה:והמשפטיםהמליםהבנתאתוללתכהיצירההבנת

אלוהיצגיםלראותיכוליםראגזה:בשלבנעצראינוההבנהתהליךפעםלאאבלמעצבת:שהיצירה

מןקונקרטיים)אישיםוקאדו(לאומסויימיםצגיםמושלםמייצגיכ ,כלומר ,גייםוצייערכיםכנושאים
ההיצגי,םבמישורהבלעדיתההשתקעות-למשלהחיות' nכ'חווזהוךאחרשלבשלראי·מימוש .תהממשו

היצירה.שלהמעסה)(כלשרןוחלקיתהנמשובנהלהלהביאיכול-המוזרותהחיותשלזה

ה.כמלקשורהממשוחכמייצגזההיצגשלהופעתויןבלהשונותויותיוכואיההיצגביןזויסיתבסהבחנה

נראיםהנושאיםכאשרגםדיונים,מהכבתשתיתמונחתוהיאינופנשלרבספ nהנדרנריותרכזמירתבע

לשותיאוריהביזיוניותמנות:באריאליזםהקולנועית:הפארסהאסתטית;(אשליהמזהזהאמודרחוקים

זו.כרשימהלגעתאנסהלאהמבעיותבחלק .)דרעולשוניותתולופע

צג! ttליבדלארחייבההיצג:כ.

ההיצגיםמן"הקפיצה"תאמבצעיםשאנודההעוברמות,דסאטירירתביצירותארהחיות:ותרח'שלהרבמק

מאליה.מובנתטכמענראית-ההיצגיםשיחזורעלונוסףהמשפטיםוהמליםהבנתעלנוסף-הממשותאל

ראייתשלהזתהליךמתרחשתמידהאםמכיריםוראגשותהספריצירותבכלמתבצעכזהצעדהאםאבל

הממשרחזמןםמסויימימיגזריםכמייצגיםמעצבתשהיצירההעולםמחרךמסויימיםםיהנס

לא.ולפעמיםכןלפעמיםמאוד:פשוטההיאזרלשאלהרבספיתנתהניתהעקרונויתהכללהתשובה

קייתממעוררים,םשהוההתייחסויותהריגושיםהחוויות,עלגים,בהצלעדיבבאופןלהשתקעהאפשרות
הטהורלדימירניוההפלגההממסרח·"ייצוגממשרת:כמייצגיאלההיצגיםלראותהאפשרותצדלרותבספ

 .) 122 (הספרות"שלגדולותירתצוסנפשתיאלאאינם

הי,אדהמציאחתכלשתציירנה,רתהפוכוחוביקוסעמדותשחיעםלמעשהמתפלמסתזרעקרוניתגישה

דברותןבכללתונוהאמהספרותלעלכפרחשתנסינה ,תואפשררקדברינקראליבאקיימתובשבמקרםכורח

ייצוגיי,םערכיםשליתר"העמסתאחדדמצתהיינהכאלהתוגיששלוצאותהת .מהןבחלקקרשקיים

וןרמכי .) 122 ( "םריימצשהםבמקרםגםאלהערכיםותלראיכולת"העדרשניומצד ',אלגוריים'ואסמליים

,בשר ,אומייצגת,"מטבעה"ותספרשהמראשריעותכ<המאלו nורירריססיוא·פלטיותהחעמדותששתי

-היכןוכמהעדההכרעהעלך,במוכמקל,אינוזהדבר"ומבוקרותחותדנמייצגת)נהיא "בעה"מט
 .) 122 < "האלה nוטנצי iהפאחתאתמסריימתיצירהז,נממשת

המקםויאמרלרשימתמתייחסותבמאמריותההפנכל .יבתרגומ , 15 'עמ ) 1964 (אררררלמחרךיסרסהצ

כלהרשימה.בפחחשנזכרברינקרשלמספררהםהעמודמספררקארביאחריהםשםוטיהציט .שבסיומו

 .אחרתמצרייןןכאםאלאשל,יהןשלהלןתוההדגש
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נעשית,שההכרעהכקוראים,בנוומנסייודעים,אנוזאתעםאכלוא·פריררית,פשוטהאינהכךאםההכרעה

ראייתשללכירוןההכרעה 'החיותותר'חכמוביצירה :אחראוזהלכיורןממילאית, tכמעדבצררהגםפעםולא

-זאתלערמתאחרותכיצירות .היצירההכנתמתהליךאינטגראליחלקהיאממשרתכמייצגיההיצגים
השתקעותהיאודהדהנההכרעה-נשוב)עוז(ואליהלכךמופתכדוגמתברינקראתמשמשתהפארסהר

רהאריזרלולייצוגיים:ערכיםאחרמאולץחיפושללאמזמנים,שהםההנאותוהפקתעצמםכהיצגים

ןממסויימיםהגטיםאודמויותשלםיייצוגכהרפתקאותיהםאוכהםלראותשננסהכלאאותנומשעשעים

וכמיטבו,כרוכההרומאן,ומסורת-רכותיצירותאולמצנוכלאלוקיצוניותאפשרויותשתיוכיות.והממש

ואינלכךהעידודאכלכהיצגים,ניםוהטמגייםוייצםיערכלהפעילניתןשכהן-כדוגמאאותנולשמשיכולה

קארנינהאנהשלתהודמאתלראותיכוליםאברת:ושרנת iריואלגארת iסאטיריכיצירותכמרכךכלחזק

תיהולחרבלככהחוכרתכיןהנקרעתהאשהשלכמייצגתאוה·י"ט,כמאההררסיההאשהשלכמייצגת

אלהייצוגייםערכיםנפעיללאאםגםאכל-ככללהאשהשלכמייצגתאר ,תווהמשפחתיהחברתיות

כלרנןעדייכלכ,דהביזיוניתבעלילהדנוומאככלשקועיםונהיהאנהשלפעמיתהחדבדמותההטמונים
היצירה.שללגיטימיייםכקוראיםעצמנולראות

 !מייצגאינוומחימייצגההיצגמחיג.
להציבעלינוזהכשלכ .ובעייתיתמורכבתלהיותמתחילההתמרנהואילךןמכא .שפירנראההכל-כאןעד

 .לאתואחרשלובאלוייצוגייםערכיםמסריימותיצירותשלןכהיצגיהותלראנוטיםאנומדועהשאלהאת

ויתרמזראה,יהשנישלולאאחתפוטנציהשללמימושוראיםקכועותינרהכאתמדריךמה-תואחרכמלים

לאוזרטנציהופמוצלחאומלאכאופןמימשהמסויימתצירהישתינווטענאתלאזjzשיכולמה-נוספת

אחרת.

איןמספקת.תשרנהלהציעמצליחהספראםכטוחאיני ,זומכריעהלשאלהכיחסזה:כשלבכבראומר

קצומבסיסלהצבתרמתותלעילושהוזכרתווהקיצוניהקוטביותתוהגיששתיעםההתפלמסותעצםספק,

הבסיסתיאררטיבנייןמתקהשלשםלשכוחלנואלאכלכספרות.מציאותייצוגשלהשאלותכסכךלדיון

מסריימיםהיצגיםראייתבעים,רמרא ,המעודדיםקריטריוניםשלמערכתלנסחסיוןינרק :מספיקנבראיכלבד

יחסיכדבררחרסדרמהישלאוריהיתלבנייתאותנושיקרבאוהלא,אחריםצגיםיוהייצוגייםערכיםכנושאי

בספורת.תומציאיצוגי

ושתרמפרהרבצצגיםומהםידמתלא ,(אגבשרביםריטריוניםקפעםידמעוליםןרהדיכמהלךאמנם

בחשיבותכמוכןלהמעיטאין .ולדחייהלעירעורכמועמדיםמוצגיםהםעולים,הםכאשראכל ,נים)וכקריטרי

רמתותכאלחקריטריוניםכמהכיםוזשלההביקורת :זהכתחוםכרינקרשערשההקרקע""הכשרתעבודת

קרקע"הכשרת"גםזאת,ככלו .ןכדירתווהאחריהדיוק ,הזהירותלוהגנותתוהבעישלדןרזלחיקספכלי

 .סדורתיאורטיבנייןשללהקמתותחליףאינה
םימאפיינאחרפושיבחנעוץקריטריוניםלמציאתהכללייםהכיווניםמןאחדניועקרבאופן

הביטוייםסוגאפילוראעים,רחארסרגת,והדמויגרסעלילתי,מיבנה-רןהבדהטקסטשלאינהרנטיים

ןמאחדתבמסגרסטקהטשללמימושוםיכאחראיייתפסוהםשהם-וכיו"כרכהמופיעיםהלשוניים

ערכיםשלרהתוימיותרתהעמסהללא ,כהיצגיוהשתקעותןישמזמכמיראםתרממשכמייצגאםהקטבים,

וןרכיכמסגרתניםוריטריקתלהצבשוגיםנותוניסיהבאיםהסעיפיםשלושתבלכחוןכךאםננסהייצוגיים.

זה.כללי

ממשוח!לייצוגקריטריוןכ"דמוי·מציאוח":ההיצגך.
להויכממשותכמייצגחהיצגשללסגולתואינהרנטייםטקסטואלייםמאפייניםלקישורהאפשרויותאחת

שההיצגשככלדומהלכאורה, .""דמרי·מציארתהואהטקסטשמעצבההיצגכמהעדהשאלהעללהיסמך

תיהאנושתוהממששלמייצגכרלראותביטחכךירחו,חי~תומלאעשירתר,ויררכ·צדדיוכברמשלם,יהיה

רסטריאוטיפייםחירוריםסכמאטיים,יהירההיצגשלדמותווירשקככל-להיפרוהפנים,ורבתהמורכבת

 'ייצוגיים.םיערכרגבעללשאתכוחכבעלזהויחררריהיצגלראותהאפשרותתימוגכךר,יות

סיפקוהפארסהרריהוהאלגוההלצה,החיות"משל ,רלדיואשרהמחבר,ידיעלנדחיתזוהתשונאפשרות

למונחלהעניקשניתןהבסיסייםהמוכניםלאחדכדיוןתרכקשוכחיוניראכמלאההיצגשלאלואיבריות
חהיצגאייתרלנקשראחרבסיסיןבושמדוכעממשי,שלרושםיצירתשלזה"ריאליזם",

זרםןהמצייבןוהמכמוכןקייםואליסייםבסמובניםלשניסףובנ .ממשותנה,ונכובצורהכמייצג,

עקרוניתהבחנהאגב, .) 95-90עמ'בעיקר(ראהההיסטוריכןוהמהואוה·י"ט,המאהןבמסוייםספרותי

כובד"ג'ימסשלאליזםיר"בשטרנברגשעורךןבדיוגםלמצואניתןואלמוכניםשניביןדומה

 .) 1977(שטרנברג,
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ממשרת"כמייצגלתווסגלביןכדמרי·מציאותההיצגשללתווסגביןהמשקלשיווילערעורדוגמאות ]".(
) 133 (. 

בםימעצשהסשההיצגיסהעובדהאףעלמובהקפןובאממשותמייצגיםריהווהאלגהחיותמשל ,אחדמצד

כל·אםזאנושיים,דיבורבכשורובאינטליגנציההניחנותהחיות :תרובימיגימאליפןובא"זמויי·מציאות"הם

שונותלקאטגוריותכמצייתיםות",ציא"זמריי·מכנתפסיםאינםשעתיים,ךבמשסימליחייםמסלולהעובר

שוגותמבחינותכעיוותיםדווקאאלאהמוכר,עולמנושל"המשן"כנראיםאיגםהמציאות,מןמכיריםואנש

זה.עולםשל
הםויותידמ-יםרבתובחיובמלאותעינינוגדלכבלהתייציכוליםההיצגיםזאתלעומתובהלצהבפארסה

יכולותו,פתלשרבןמרכגומרלכןדםוקדקרתמהכש ,הביתהריסותעלהיושביםוהארזילורלשלהמפוייחרח
אלרדמויותעלולהעמיסלגסותמגוחךזההיהיזאתעםויחד-מארדמציאות""זמרירתכלפגינולהצטייר
זוכמוהינבסצםיצגיימוהרזה"ש"השמןכןעלחשיבותמלאכטוןלהרצותשיתחילמכקרייצוגיים;ערכים

סלחנ,ייוךחלהטובכמקרהיזכהלכך)מהרבזמשהו(אועצמילהרסהאנושותשלנטייתהאתלעילשתוארה

בפרצופו.קצפתגתרלע-הפאדסהלדוחבהתאם-כרטתוהפחקדהוכמ

 !ממשרתלייצוגןיויטרכקר"לא·דמו•·המציאדת"ההיצגה.

ו,בשממשותהייצוגוטנצייתפעם "אותמצי"זמריכיצגההשלסגולתואחלקשוריסיוןהנאחנוהפרכאם

ירןוהנאחונגסהההזדמנותאחננצלממשרת,מייצגלהיותומספיקתנאיאינהמציאות""זמריהיותוםא

ככלפחות,מציאות"מריז"הואצגהיהשככלוליאמקודמו:יותרבהרהנעכמשותראלההיכולההפוך,

אחלנטושיתויהפרבכן ,"עצמואחהנושא"חיכחוווכמרדכבוותכמלאלעמודיכולאינוזהמעוותשהיצג
ו"דמרימלאי,חצגיההשככל-היפרולהממשות,מישוראלממגרלעבורובולהשתקעאלההיצגים,מישור

הנטייהלהחלשתםרוגהואכןומתוןמו,עצאליותררבהלבתשומתמזמיןשהואזרמהיותר,מציאות"

אתושערערשגימצדהפאדסהושלאחזמצדיותהחמשלשלהדוגמאותואגב,יים.צוגייערכיםרבלראות
הזה.בסעיףהמועליתותרכאפשוכיהמיניהלתמרךבןרכמותול•כהקודםבסעיףשהרעלתההאפשרות

משגיוזאתתי,כבעיישגייהבמחשבהמתגלהוןריהקריטזו,כטענהשישיוהפיתאףרעלכאן,שגםאלא
מספיקתגאילשמשיכולואינגבוההרגהבז "אותימצמויד"ההיצגשלהיותראח,דמצד :וניםוהכי

ברד ,רכבומועשירמציאות"דמוי"ולםענויפנללעצביכוליםשרביםרמאניםרממשות.מייצגירתר·הלאי

ההיגצשלסגולותיוממשרת;כמייצגיזהעולםמתוןמסריימיסהבסיסראותלועיקרלכלמאיתנועימנשלא
-ויסטטולשלומאןכדקארנינהאנהשלוחיותהחיוניותהמורכבותה, ,הותאמללמשל,-מציאות"ריזמ"כ

 .)ביר"כרככללהאשההררסיה,שהא(הממשותצגתמייכזןותדמאלסלהתייחהאפשרותחאמפקיעותאינן

יוננשלפןכלחותןקריטריוןמזעריתמהכר "ציאותמ"דמויצגיההשלובהיותראותלשהקשני,מצד

 ,כמו(תופענהשבהסשוניםייסגטאסספאסיפוריםשלבעולמותיהםלשקועיכוליםאנו :ממשרתמייצגהיצג

שאינןמויותד ,המציאותמןלנרשישמושגיםעםאחזקנהבעולותשאינןיותדמוות)יהחכמשללמשל,

ורמןאשלממסורתוחלקחתנו.ומנאתכהכרחוזי•טרתוהממשעלשהרהוריםבליוזאתמציאות","דמויות

 .רזבטענהמרןחלולכייביזיונהמדע
ותו•לאי·;וארלהיותוקריטריוןכזהתוהיובאיאוהמציאות"רי"זמההיצגשלוכהיותלראותונותיהניס

תיים.בעייוכרעריםוכעמכןאםםימתגלממשוחמייצג

הקריטריון!הםהאםמציינים:לשונייםביטוייםו.

מוצקיםכקריטריוניםאותםועבלקרצוננוכאשרקמקיםחמנראיםמציאות"מריז"כצגההישלמאפייניואם
שלאחדיםאינהרנטייםלמאפייניםלפגותוליאגסהנרה,צייכהטמוניםהייצוגייםהערכיםלדרגתביחס

בה.הומפיעיםהלשונייםהניסוייםסוגילמשל,היצירה.

מוצגיםניםייצמהלשונייםםוייניסאם :משמעידחקריטריוןתנוולרששעומדרמהזרן,ראשכמבטכאן,

החשדוהשר"גנב','ההכנסתברח'' ,"הסתדרותלףיהתקישהא" ,"דרותתהסלהחזק("האישממשיים

כרםישהזכזהבמעמדבהםיומופיעמפורשבבהמופיעיםרה,צייכהרבהמופיעיםב)"וכיו "שוחדכקבלת

גבוהה.בדרגהממשותהמייצגטקסטשלפנינומאליומוכןכמעטןאודותיהם,נאמרים

יםמופיעהיוןשכטקסטולפנינהיהלוזה:ןקריטריושלוהמשליםההפוךהפןאתסחכלכמובלאפשר

רחאוזמוסביםהדבריםהקרחים"למועדוןהצטרףצרפתלשכחיוהננשיא"השבמשפטהזיוןלצורןנניח

הנשיאאתשררותיואלקיבלהקרחיםוןד"מועכמרספמשבזאתולערמת ,צרפתשלחיכונההנשיא

המצייניםשהכ·סו"סכןאםהיאעהיהתבהקרחים.וןדמועחודאכיםמוסריםבהדצרפת"שלהנוכחי

במשפטצרפת"שלחיכהגהנשיא"הכיסוימופיעכהשהדלעמהדומהבעמדהיופיעוםקיימיישים

 .כשבי "הקרחיםו"מועדרןהראשון
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האפשריתהערצמהזהבסקססתיתלשממשיים,רתומקומעיםרארדמויות,המצייניםלשרבייםביטוייםמעט
ת.רממשלייצוגשלו

אתהקושרזההשבי,אגפראתלקעקעברכלראשיתרצינית.ביקורתלפגיעומדאינוזהקריטריוןגםאבל

עםקיימים,ישיםהמצייניםלשונייםניסוייםשלאי·הרפעתםאתהמפורשת,הלשוניתההתייחסותחוסר

מקריםתהדעעללהעלותקשהלא .ינלשמספיקתגאיוןהראשבענייןהרואה ;הייצוגיתהערצמהחרסו

הכיסוייםשלכרמהשתורהמפההתייחסותממשיים,צגיםולמישירההתייחסותכלתהייהלאשבהם

בערכםיסערנהתהיהרהיציהזאתבלרכבדויים,ומקומותלדמויותתהיהבטקסטהמופיעיםהלשוניים
הלשוניתההתייחסות :זהבהקשרמצויינתגמאוכדתנוואלשמשיכוללמשל,החיות,משלייצוגיים.

ייצוגיים;בערכיםהטקסטאתמטעיניםואנזאתובכלנבראו,אולהיושלאוארועיםלדמויותהיארשתוהמפ

המלצה,אזהרה,כמואחרותותרצינילשוניות"ל"פערלרתלעיתים,(אושרביםייםולחיוארחו"כזתרגמים"אגו

לא ,ההיצגיםרמתדרךמתרחש"התרגום" .לנוהמוכרתהממשותמןהנסיםשעניינםוכיו"ב)דרישה

שלושיתהאנהתברגהאתכמייצגתהעורבשלדמותןאתרואיםאנוהלשוניים:הביטוייםרמתדרך

לאעצמושבמשלאףעלוהגבינה),השועלהעורב,לצדמככבים,שבוהמפורסם(במשללחנופהההתפתות

 ."רפהנ nלאנושית"התפתותהלשוניהביטויאחת,פעםולרבמפורש,מופיע

למוצגיםמפרושותלשוניותהתייחסויותשלהופעתןיערסרמםונייביזיאררעיםרדמויותשלדיכויים

"ישברינקר:שלבניסוחואוביצירה,הייצוגייםהערכיםלמיעוטערובהלשמשכךאםיכוליםאיגםממשיים

שבה"הממשותייצוגשיעורעםיצירהשלבידיוניותהשיעוראתלזהותשלאכןעללהקפיד
) 65 (. 

לשלאי·ייצוגסיוןרקריטממשייםמוצגיםהמצייניםלשונייםביטוייםשלכאי·הופעתםלראותהניסיון

ראיית :זהסעיףפתחנושבההראשונההסענהבאמתחתנועדייןאבל .גיל .Pלאכךאםנראהאלהמוצגים
הטמונההממשותייצוגלעוצמתןכקריסריוממשייםמוצגיםאלהמפורשתהלשוניתההתייחסותריבוי

אינו-אי·ייצוגגוררתמפורשתשאי·התייחסרתהסועדזה-הענייןשלהשלילי"ר"חאגףכןייתקסט.בט

מפורשתלשרביתהתיייחסותשדיכויעןוהטזה-החיובי"ש"האגףלהיותבהחלטיכולזאתכבלרקביל,
היסב.ופועלפועל,-גדולהייצוגיתעוצמחמבטיח

אתשינטרלוחלכאסקססואלייםהק,שריםשקיימיםלהניחהנמנעמןלאלפקפק.ניתןזרבטענהשגסאלא

ישיםעללהצביעןכמובשהרא ,קיימיםישיםהמצייניםלשרבייםבביטוייםהנעשההסטאנדארטיהשימוש

טקסטםישללסרגדוגמאלשמשרלכי-היסטוריהספראועיתונאי,ממאמרבהבדל-למשלורמאןאלה.

לשרביים.ניסוייםשלהססאגדארסיתהרפרגציאליתהפונקציהמנוטרלתשבר

רואה"איניב:רחכחראכאשר-במקצתשרנהדיוןקשרבהאמנם-ברינקרידיעלמועליתדומהטענה

בספרסענהובתרנמכילקשה'חורףבהוסקבמהיה 1881שנתשל'החורףשהמשפטברעיון,רשיקכל

הלשוניהביטויכלדמו, .) 125 (זה"במחאוברומאןטענהנתונומכילרואיבהיסטוריה,נספרואזכרוגות

מופיעהואכאשרשלוהססאנדארסיההצנעה" nמ"כומושעהממשיאורעהמציין " 1881שגתשל"החרוף
תיותוהתרבהקונוונציותשמתוקףמסגרת, .הרומאןשלזרת,ותי·ספרותיתאמנטקסטואליתכמסגרת

מכיוון .ממלאיםהה;סטרריהפרישסהמסוותאתופשטניישירבאופןלשרתאמורהאינהוהספרותיות

הממדמקבלוגריים",בסמת w"מוהללוהלשונייםיטוייםהבשלהסטאגדארטיתהרפרגציאליתשהפונקציה

ריסדחורףשלתמונהנו"רוחעיני"לנגדלהעלותמזומניםנוא ;יותאוטונומשלגבוההדרגהההיצגשל

זןו:נותרנאששרדהממשיניםהעניישמצביבל-שלעיללדוגמאלהזדקקאם-ה·י"סהמאהכשלהיקשה
זה'אוכהואותניענייןכרוסיה

שתנסהיתפשטנגישהמעסלערערכךאםיכוללשוניניסוימופיעשבוספרותי·הטקסטואליההקשר

כזהניסוימופיעשבושהטקסטלכךמספיקתנאיממשימוצגןהמציילשוניניטרישלבהופעתולראות

גבוהה.כדרגהממשותהמייצגטקסטשזהוהממשות,אלליבנותשומתאתמכווןאומנם

פאנסאסיטיזיוניבמדעשלורמאןדעתנועלנעלהאםגםלהיחשףיכולהזהוןקריטרישלבעייתירתר

שלהופעתםעצםהאםקניים:יאמרנשיאיםכמהשלותיהםכשמהםשברהמרכזייםהרובוטיםששמות

למייצגתוואפכתוההיאהאםממשות?למייצגהפאגסאססיהרומאןאתהופכתאלהמצייניםלשונייםניסויים
ברמתזהכגוןששינוידומניוכיו"ב? '"בנוסו"ו ',"א"רובוטמכוניםחררברסיםוהילומאשריותרממשות

קטנהןברכמ(שהיאהטקסטשלהממשותייצוגעוצמתאתמהותיבאורחישנהלאםונייהלשהביטויים

שלמהופעתםופשטניתישירהבצורהבענואינוממשרתגושייצכןעללרמוזכדיבושישדברזה),במקרה

אחרים.אראלולשונייםביטויים

תפקי,דאיםממלממשייםמוצגיםהמצייניםלשונייםשניסוייםהעובדהאתלהכחישטעםכלכמובןאין
הלשונייםםיטוייהבכליהיומשלדדךאם :ממשותכמייצגהטקסטשלמעמדובקביעתמרכז,ילעיתים

ייתפסשהטקסטספקאיןמקומרת), ,ועיםאר(דמויות,ממשייםמוצגיםהמצייניםביטוייםכטקסטהמופיעים

לפשטניתזודרגמאתיחשבכחיוהנהדירןלצוניאכלת.רממשכמייצגהממשות,אלכמתייחסוראשונהבראש

לשונייםביטוייםשלעירובםקיישבהסטקסטיםתםואכלבאמת,המענייניםהמקריםלכלביחס :מדי
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נבראוולאחיושלאומקומותארועיסלדמויות,המתייחסיםביטוייםעםקיימיםליישיסהמתייחסים

כהתייחסותלראות•קשח v.דומההספרות),שלוכביינהמניינהרובאתדומנימהוויםזהמסוג(וטקסטים

כטקסט.הטמונההממשותייצוגלמידתמשמעיחדקריטריוןממשייםמוצגיםאלהמפורשתהלשונית

הפראגמאטי!התחוםמןהקו•טו•וןהמימוש":";:וקשוז.

החיצגאיכותשלזה-שוניםמסוגיםאינהרנטייםטקסטואלייםיטריוניםרקלהעמידשהנסיזנותלאחר

התערעח-כטקסטהמופיעיםלשונייםההביטוייםסוגשלזההשונות),חוואריאציות(עלמציאות"כ"דמוי

עלמועמסיםמהסמךועלמתי :המוצאולשאלתהפתיחהלנקודתלמעשהחזרנומרכזיות,נקודותככמה

הסעיפיםשלושתלאחרנראההאינהרנטי""הכיווןאס ;לאאחריםועלייצוגייםערכיםמסויימיםהיצגים

 •.הפראגמאטי""הכיוון-שונהעקרוניכיווןלרשותנועומדעדייןכמיוחד,מכטיחלאוניםרהאח
גםהםאלהוקוראיםהלשוניהרובדמתוךההיצגיםאתחנוניםקוראיםידיעלממומשתהספרותיצירת

כניגוד-חיוניתהקורא·המממששלהפעילתפקידוהדגשת .הייצוגייםערכיהםאתלהיצגיםשמעניקים

כיןמצריכה,מסוייםהיצגעלייצוגייםערכיםשהעמסתמכיוון-למשלפאסיכ,יכקולטהקוראשללראייתו "

"שניכרינקר:שלכגיסוחואוהמשוער,המוצגשלוטבעוטיבוכדברמסויימתתפיסהתהיהשלקוראהיתר,

תפיסהזודומההכנהיסודעלעיצבוואףעצמו,אופךכאותומסוייםרומאןשלמילותיואתשהכינוקוראים

הערכיםאתכתפיסתםמזהזהלהיבדלעדייןיכוליםהפעולה,ושלהפועלותהנפשותשללמדידומה

שלשונההבנהעל-ידילהיגרםיכוליםאלהחילוקי·דעותביצירה.המובלעות'ה'אמיתותאתאוהייצוגיים "

אתקוראיםשנישלהשונהכתפיסתםגםקשוריםיהיולעיתיםאךכלב,דשביצירההייצוגייםהערכים'קזז'

 .) 121 (לה"שמחוץהממשות

שלכגדרואינןהיהודית,העיירהאתמייצגותמגלדישלכיצירותיוזכטלוןשכיסלוןלמשל,לטעון,ידכ

לעיירהכיחסמסויימתהאמנותמערכתכעללהיותהקוראחייבזתו·לא,ופאנטאסטייםביזיונייםהיצגים

וכן'.שלהומרכזייםמהותייםכמאפייניםהאוויר"ז"עיסקיהשבוראחלראותהיהודית;

קורא :הולםמימוש"ל"ה~שרכךאםזקוקיםואנייצוגייםבערכיםכיצירהההיצגיםאתלהטעיןמנתעל
למצואיכולההמימושהקשרהדגשתההיצג.עלהייצוגייםהערכיםלהטענתוכיכולתכרצוןהמצוייד

מסזיי,סכשלכשנתפסוטקסטים :מעמדםאתמשנים)(ועדייושינומסזיימיםשטקסטיםבעובדהתימוכין

קונקרטית,ממשותלייצגוראשונהכראששנועדוכטקסטיםכלומרהיסטוריה,כספרימסויים,מימושכהקשר

מסויםיבשלבשנתפסורמאן,אוספרות:כיצירותאחר,מימושכהקשרלקוראם,והתחילוזהמעמדאיבדו

ואובמעמדומשבהעצמם,כזכותאותנוהמרתקיםאוטונומימעמדבעליביזיונייםהיצגיםשלכמעצב

הענייןעיקרכלומר, ,) 134 (היסטוריות"עובדותלימודלשםורקאךמסוייםורמאןלקרוא"ממשיכים

החיצגים.כממדכלעדיתהשתקעותעודלאממשות,כמייצגהטקסטשללפוטנציהמופנההואוכעתהשתנה

"עלדברשלכסופודכריבקראליבאנקבעיםיצירהשלהשובותהפוטנציותכיןכחירארכיהאלושינויים

עלשנעשהוהשימוש-כטקסטשבעשההשימושכלומר, ,) 134 (הקוראים"רובאותהשקוראיםהקריאותפי

שכיןההירארכיהואתמעמדואתהקובעהוא-גרידא!)סטאטיסטי(מדדהמשתמשים-הקוראיםרובידי

 ; .להיפרולאשבו,הפונטציותשתי
חוךסאיבדוכרינקר-ממשותכמייצגטקסטשלמעמדוכקביעתכגורםהפראגמאטיחהכטהדגשת

לבעייתומכטיחמענייןפתחלשמשאוליעשויה-ללמדיכלושלעילשהציטוטיםכפיזו,הדגשהמאיתנו

הערטילאיתהקביעהזו;הבטחהשלמספקלמימושזוכיםשאיננועקא,דאלכאפתחנו.שכההקריטריונים

שלהייצוגייםערכיובקביעתחשובתפקידממלאהמימוש")"הקשר(אוהפראגמאטי"ש"ההקשרוהכללית

ככעללהתממשזוכהמסוייסטקסטומדועמתיהשאלהעלכתשובהכשלעצמהמספקתאיבהעדייןחהיצג
בפתרה.לאאכלאחר,למישורפשוטעכרההבעיההייצוג.פוטנצייתכרמוחלשתומתיייצוגייםערכים

ט

לצדוכלשניות:סמיוטיותתיאוריותכמסגרתלושגיתןכמוכןזהרכהקשאכמר"פראגמאטי"המונח
למסומני,םהמסמניםשכיןהיחסשעניינההסמאנטיקהולצדהמסמנים,שכיןהיחסשעניינותחביר
תמציתיתסקירהכסימן.והמשתמשהמסומןהמסמן,שכיןהיחסשעניינההפראגמאטיקהניצבת

 . 119-114עמ' ,) 1977 (לאיובסאצלראהאלו,מונחיםלשלושהכיחסונהירה

איןהאםשדי?כקולמקרה,בכלהוא,ההמוןקולהאם :קבילובלתיקיצוביהניסוחלינראהזוהדקונכ
שלפיוזה,ניסוחהקוראים"?"רובשלהקריאהאופןעלמשפיעותהטקסטשלהאינהרנטיותיותתנובו
לאמת.מעטחוטאנוהנעשיםהמימושים)(הקריאות,"השימושים"רובפיעלנקבעטקסטשלמעמדו

בראשמשפיעותאינהרנטיותטקסטואליותתכונות-מסוייסדיאלקטייסודאמנםבהשישאמת,

התנובותנתפסותדרכה"מסבנת"יוצרמצידו,הקריאה,אופןכאשרהקריאה,אופןעלוראשונה

שעלינואובולטות,אינהרנטיותמאיכויותלהתעלםרשאישהקוראלהסיקאיןמכאןלבאיזת.טאיבהרבה
במחנההשחותקריאות";ה"רובשלחסטאטיסטיהקריטריוןסמךעלרקוראקהשלזינופסקאתבלקל

קת.דצודתמיאיבהאבלנעימהלהיותיכולהבהרו
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זוכה-(פסיכולוגיות?)תרבותיותחברתיות,-נסיכותכאילוורולחקלגסותמענייויהיהזהכמישור

דוואקזוכהנסיכותובאילוספרותיים,טקסטיםבמימושזומינאנטיולמעמדלהבלטהלהדגשה,המייצגהממד

כזהסוציולוגי-ספרותיכמחקרלפגושוכיםזשאיננואלאהבכורה.למעמדלטפסההיצגשלהאוטונומיהממד

וחלק.חדיוןריטרקגוללספקיכולאינוהמימוש""הקשרשגםומסתברשלפנינובספר
קריטריוני,םלהציבכללתנסהשלארלאטיביסטיתלעמדהלהידחקאלאלנונותרלאאוליהמצב,זהוואם

אתידגישהשניייצוגיים,ערכיםבהיצגיראההאחד :יממשבעיניוהישרשאישהקביעהלקראתשתשוש
יחיה.באמונתווזtסמשההיצג,שלותטונומיוהא

מכיורןגםמזימוקדמתתהיהזונסיגהכזו.ביסטיתרלאטילעמדהנסיגהלבצעעדייןמוקדםיזעתלעניות

עמדותלסכםהניסיוןבמסגרת ;מדיסכמאטיתבצורהכהעזרובורוניםקריטרי,להעמדתשונותשאפשרויות

קריטריונים),כמהשלפשטניניסוחלערערכדיבהןשיש(עמדותשוניםדיוןבהקשריכספרהעולותתושונ

כמהלבתשומתביתרןולבחננסהכעתטיעונים.שלבמורכבותםולפגיעהטענותלשיטוחפעםלאהבאתי

 .הכלליהטיעוןקרויפרישתכמסגרתלעיתים"הוחלקה"שהצגתםמפתחמושגי

זבמבניםוד•מ•וןבפוט•םד•מ•וןו"מסתבו":מצ•אוח""דמו•ח.

 2הערה[ראהממשרתכמייצג'ריאליסטי'"עלהמחבר:קובעבספריםונהטיעשלהמפתחמנקודותכאחת

העולםשלהמרכזייםיםההיבטמןבכמהכימאמיןשהקורארגעמאותוורקאךלדברניתן ).פ.ד-לעיל

לאהמאפשרדגם,לראותניתן-הדמויותאוהעלילהשלהפאראזיגמאטייםהמרכיבים-ביצירההבדוי

ליצירה"שמחוץבממשותגורמיםאוכוחותהבכתגםאלא ,]".[היצירהשלאחריםהיבטיםהבנתרק

) 130 (. 

העולםביןוןזימייחסישלבסיסעלהמקשרתכונותמיקבץלאאםזה"זגם"למעשהומהו

הממשותאלויוהיצגביצירההמעוצבהעולםמן"הקפיצה"אחרות,במליםהממשות.לביןהיצגיווהמעוצב

מציאות"."דמויזהעלוםשלהיותוכגללרתשמתאפ

שלהמקרה :תוממשמייצגלהיותוערובהאינהמציאות"וי"דמההיצגשלשהיותוכברראינואחזמצד

ב"מרכיביםדומההמעוצבהעולםשלשהיותרשלעיל,המפתחחוכיסמתוךגםברור,שני,מצדהפארסה.

ההיצגראייתאתומעודדהמאפשרם i"הגוהואבעולמנולהבטיםהדמויות"אוהעלילהשלהפאראזיגמאטיים
ייצוגיים.ערכיםכנושא

סוגים:משניתולהייכולהממשיהעולםלביןגירוהיצהמעוצבהעולםביןשהדימיוןהחשדעולהזהבשלב

כמו-שניסוגהממשות.אל"הקפיצה"אתלבצעהקוראאתדודיעהעולמותשניביןדימירןשלאחדסוג

להתבונןכדאיזה,חשדלבססמנתעל .שכזוקפיצה""עולביצדווקאדודעילא-כפארסההמופיעזה

לפארסה.ביחסהמחברשליוותבטענפירוטביתר

ןבובמסתםולאמציאות",כ"זמוייההיצגיםשלאיכותםפעם,לאומודגשת,בפארסההזיו~במסגרת

מימטייםדליםומשלסמיוריבויבתוכומכיל"ההיצג :הקתומובמלאהחיה,בצורהדווקאאלאמינימאל,י

עםיחד .) 132 (בחיותו"מצטייןההיצג ]."[שלהםהמוכרותשוםעללזמרתםלקוראשקלמצביםשלוריבוי

הרחבבמרבןגםלוו"מסתבר'',ראיכהפארסהשלהבדוישעולמההיאבדיוןהמרכזיותהטענותאחתזאת,

לאשאמנםלהם,סיפרנוולהאילםהסרטשבמוקיוניהפיקחיםחשיםהיו ]".["עלבוןהמונח:שלביותר
סבירות .) 40 (העלילה"שלמסבירותהמאודעזנהגנוזאתמתלעואךהאחרון,בסרטםלצחוקהרבינו

שהפארסהערךזהואלאחלק,יראמינימאליבאורחלממשאמורהשהפארסהערךאיננהאגב,עלילתית,

-אפשריתזוויתומכל-היטבמתחכךשהואבתנאי'הולך'דבר"כל-העתכללבטלולשבורחייבת
 .) 37 ('המסתבר"'שלובכורמותבכללים

לואמובהקת.בצורהות"מציא"דמוייהםהצגיהכיאםמסתברת","לאכךאםהיאהפארסהשלעלילתה
וי"דמנחיםובממשתמששהמחברדומהשנהםכספרמקומותותםאעלעטיםהיינוקנטרנירוחבבמצהיינו

פיסהתעלביקורתואתמציגהואכאשר ,(למשלמשמעותכשוריחליפ,יבאופןתכר"ו"מסמציאות"

בבנייהב'אמיתי',ולא 'בר'מסחנבממש,יולאהמציאותיוכדמהואהספרותשלשתפקידההטוענת'"'

אלהמונחיםשגישאםוטוענים ) 163 (הממשי"העולםשלההכרהבהרחבתולאאפשרייםעולמותשל

יימת.ומספנימיתסתירהכוללהפארסהאתותאודהרימשמעותירוכשהמחבראתמשמשים

חסיבנריגקרשטועןהמרכזיותהטענותבשתילהשתמשנוכלעקרהתולקנטרנתולהתפתכמקוםאבל

לכיןביצירההמעוצבהעולםניןלהתקייםכוליםיהןדימיושלסוגיםשגיןבילהבחנהכמנוףלפארסה
ביןייםקהמתהדמיוןחסילמעשההואמציאות"דמוי"בריכקרידיעלהמכונהזהון,הראשהמציאות.

שבהםהרחובות ,מאודוממשיחשיומנראהרהארדילורלשלראשיהםשעלהפיח :העולמותבשניפרטים

וכיו"ב.מאודמוכריםנראיםקיטוןבאסטרמתרוצץ

ביןהעולמות,בשנימבניםשניןהדמיוןיחסעניינו ,""המסתברבריגקרידיעלהמכונההשנ,יהסוג
זרמהאינהבפארסההעלילהיתנתבבמציאות;ארועיםהשתלשלותשליותנתכלכיןהעלילתיתהתבנית

 .מנוגדתפשוטהיאדומה","קצתאינההיאהמציאות.מתוךמכיריםשאגוסיארועהשתלשלותשלכניותתל
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לעיתים"המודבק"כלשהומסגרתלסיפורהכוונהאיןהפארסה""עלילתעלמדוברכאשראגב,

לאותהאלאלמשל),מארקס,האחיםשלכסרטיהםוהצלתםהאוהבים(צרחה;כאךסייםהאררעיםלהשתלשלות

הפארסה.נשמתהםשהםסורדיים"ב"אואפיזודותאררעיםשלשרשרת

שניסיתי(כפי"המסתבר"ושלהמציאות""ומרישלהמרנניםביןברורהבצררהנבחיןאםמקרם,מכל

שניויחסבפארסההמעוצבהעולםעלחלאחדמסוגזימיוןשלשיחסלטעוןעלינוייקשהלאלעיל)לעשות

לא.

ממשותוייצוג"מסתברת"על•להמציאות","דמו•ה•צנט.

ניסוחאלאאינםזה,בסעיףלפתחשאנסהנקודותכמהגםכמרזימירן",סרגי"שניביןזושהבחנהדומני

ן"המםתבר"המציאות""דמויהצגתזאת,עם .ברינקרשלבדירנוכנרהנמצאיםיסודותשלשרנהמזרוית

מיננים),ביןדימיוןפרטים,בין(זימיוןהממשילעולםהמעוצבהעולםשניןהדימיוןיחסשלסוגיםכשני

בלבד.אחריותיעלהן-להלןבסעיףוהנדונותזומהבחנהלהסיקמנסהשאנימסקנותכמהגםכמר

פיעלתוטקסטואליקאטגרריוחכמהשלמיפויכעתלבצעשניתןלמשל,היא,הללוהמסקנותמןאחת

המאפייניםשניהצלבת"המסתברת".והעלילההמציאות""דמויההיצג-המאפייניםשנישלהצלבתם

בדברמשהראותנוללמדאוליתרכלאלובאפשרויותרהתברננרחהיפותטיותאפשרויותארבעכצפרי,תיצור,

בטקסט.הטמונההממשותייצוגפוטנצייתלביןאלהאיכויותשביןהקשר

כלתתחכךהעלילהאבלמובהק,באופןמציאות""דמוייההיצגיםיהיושבוזההואהראשוןהמקרהא.

הפארסה.שלהמקרהלמעשהזהרהסתברות.שלנורמותעםהעת

עלילתהאכל ,האפשרככלמינימאליבאופןמציאות""זמריייהירההיצגיםלראשון:הפרךמקרהייתכןב.

לתכניותבולסתנצררהגיחואנאלתהיההעלילהמאקסימאלית.כצורה"מסתברת"תהיההיצירהשל

הסאסירההאלגוריה,ידיעלמודגמתלהיותיכולהזרוףצירותאפשראררעים.השתלשלויותשלמציאותיות

(הםממשייםשרע':יארעורבלכלבתכונותיהםםומידאינםהבדויבעולםוהשועלהעורב ;החיותמשלאר

להשיגהמנסהערמומיתדמות-העלילתיתהתבניתזאתלעומתאבלוכן'),מאודאנשוייםבכישוריםניחנים

מוכרותלתבניותמובהקבאופןאנאלרגית-וכיר"בהשנייהתרהזמבבעלותהנמצאמשהוחנופהשלבדרך

 .והממשיהאנושיבעולמנואררעיםהשתלשלותשל
כ"זמרייצגויוהמרכיניםהפרסיםגםהאגפים:שגייתוגברושנרזההויאהשלישיהעקרוניהמקרהג.

השתלשלותשללתכניותמובהקכאופןאנאלוגיתתהיההעלילתיתהתכניתרגם ,גבוההכרמהמציאות"

זר.צירוףלאפשרותזוגמאלשמשיכולהקלאסיים,גילוייוכרובלפחותהררמאן,ממשיים.ארועים

יוצגואחזמצדהמאפיינים:שגישלמינימאליזציהתתרחששכהזרהיאהאחרונההעקרוניתהאפשרותו.

חורגיםהדמויותמאפייניכאשרמימטיים",מוזליםשלסמיו"ריבויללארסכמאטי,חיוורבאופןהמרכיבים

תיתפסהמרכיביםמשרקעיםשכההתכניתגםזאתרעםשלגר,מקובליםמציאותייםמושגיםעררתים ?lו

כמסגרתהתייחסותקיימתלאאגב,שאליו,-זהעקרונימקרהשדנים.סינרוותנעקרועםכמתנגשת

'זLלשילובכעיןהוא _·שלעיל)כמונחיםלאכיאםהתייחסותקיימתהאחרים(לשלושתכספרהדיונים
אלה.מסוגיםאחזמכלמסריימיםמאפייניםשלשילובלפחותארחיות,משלעםפארסה

צירוףאפשרותלהדגיםיכוליםוזרמיהםהוורודהפנתרכאנ,יכאגסשלכנוסחמצוייריםשסרטיםדומני

-המרכיניםעוכריםככדרכזמסתברת","הלאהפארסיתהעלילהתכניתאתגםנפגושאלובסרטים :זר
 ."ציארתיים"מרמוכריםממוזליםהתרחקותרסכמאסיזציה,ךה·מימטיזציהשלתהליכים-המקומרתהדמויות,

קיסרן,כאססרשלוהמלאההחיהדמותוכמקרםאכלנשמרה,מסתברת")("הלאהאבסורדיתהעלילהסכימת

שלרנלמושגיםכיחס(חריגהוהחריגהממדיתהחדומוחואתנפגושומוכר'סואןעירונירחובשלכמסגרת
 .קרטוןנרפישלרקעעלהמתרוצץבאניבאגסשלוכר')חיותעל

כ"זמרייהיצגיר-כיצירההמעוצבהעולםשלמאפייניושנישלהצרוףאפשרויותארבעמפרישת

הטמונההממשותייצוגלפוטנצייתיחסכז:עניינתנקודהאולילהסיקלכנר-כ"מסתברת"עלילתומציאות",

נתכונןהמסתנו"."שלכפונקציהוראשונהכראשמופיעהממשותשייצוגהיאהנקודהכטקסט.

שרכיצירהלסוגכפאראזיגמהכרינקראתמשמשת )'א(הפארסה :שלעילהצירוףאפשרויותכארבעשוב

להעמסתניסיוןשכהןכיצירותרכמזו-אחרבניסוחארהמזויגה,כשפלהממשותייצוגפוטנצייתנמצאת

 .ומגוחךמיותררלוונט,ילאיהיהההיצגיםעלייצוגייםעונים

הסרטיםשלכמקרהוכמהכמהאחתעלכך,המציאות")"זמרייההיצגים(נעלתהקולנועית:;גפארסהראם

מארזקרתרהצמתיצירושללפאואדיגמהלהצטרףיכוליםזהמסוגמצרייריםסוטים :)'ן(המצריירים

מסתברת"."לאעלילה :הקולנועיתהפ~רסהעלשחלבסיסינימוקמאותרוזאתהייצוגיים,כערכיהן

תוהמאפשריצירותלפנינוניצבות )'ג(רהורמאן )'ב(המשל·אלגרויה·סאסיוההאחרים,המקריםבשני

במשל·המתגלמתהעקרוניתותרשפשהאספקגםאיןלעולמן.ייצוגייםעוניםשלייחוסומעודדות

שלהמקרהמאשריותראינטנסיביתבצווהייצוגייםעוניםשלמימושםאתמעודדת )'כ(אלגרריה·סאטירה
"טעםכהחמצתכמוהר )'ב(אלומסוגיםביצירותייצוגייםערכ'םשלאי-מימושםכן,עליתר .)'ג(הררמאן
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היצירות.שלהקירם"

הבאההבלטה,זה;יצירותנסרג"המסתברת"העלילהסכימתמהבלטתכברבעזהענייןלראותברכל

העלילהסכימתשבולמשל, ,לררמאןיחסיתמרכיביה,שלהמציאות""זמרידרגתהמעטתבעקבות

מציאות".ו"דמריחיממדוקיבלושהרעשררהמרכיביםבתרך"הטמעתה"בגללבולטת,איבה "רת"המסתב
ככלמודגשוהואהממשות,למונחיעצמו'ל'תרגם"מאפשרהואכךיותר,"חשוף"העלילתישהשלדככל

כ"דמריימעמדםערערוידי(עלפרטיואללבתשומתפחדתרמרשךיותרסכמאטיירתר,"מסתבר"שהרא

מציאות").

כפאראדיגמההפארסהמשמשתדבריגקראליבאאחרת:מזרויתגםזועקרוניתגקרדהלהציגאפשר

הטענהלהוכחתפוכההואזוטענהבססלהמחברבאכאשרממשות.מייצגתשאינהיצירהלסוגהמובהקת

ברבעממשותייצוגשחוסרכךעלמצביעטיעונומהלךכלדמו,מסתברת.אינההפארסהשלשעלילתה

שלאתקרוה(תרךנוסףצעדלבצעכדאיאוליהדברים,פניהםכךואםמסתברת"."לאמעלילהלמעשה

לפוטנציההמקוראוליכךברת","מסתלאעלילההראלאי·ייצרגשהמקורכפי :ב"סאלטרמררטאל.ה")מדרנו
"מסתברת".בעלילההואממשותיצוגשלגבוהה

ממשות.ייצוגמעודדיםאלויצירותשסוגיומכאן"מסתברת",העלילההחיותבמשלרגםאןרמברגם

דיבור""פעולות(ארחיווייםהמשמיעכזהרציני,ממשרתייצוגרבלרארתיותרערדמעודדהחיותומשל

בגלל,ירהבובערלםבןרכמהמתדרכתבדרךערלמבר,עלוכיר"ב)המלצהאזהרה,כמראחודתרציניות

התבניתשלזובליטות .הררמאןשלמעלילתויותרכמאטיתרסרלטתבשבו"המסתברת"שהעלילה
"זמרייכפרטיםזרבתבניתקעיםוהמשהפרטיםשלמעמדםערעורידיעלהיתרביןמושגתהעלילתית

 •.מציאות"

אבלהייצוג,פוטנצייתשלנהרהסבלבעיהחותךקריטריןולשמשזהכירוןשלבכוחוישאםבטוחאיני

כללי)רןבכיורלרעמומים,(ולרקריטריוניםלהציבבכסהלאערדכלראשית, :משוכנעאבידבריםבשבי

סדורתיאררטיבניידלהקיםנצליחלאמרעותה,ירתראחתפוטנציהמתממשתומדועמתיהשאלהעלשיענו

ברירהבליתעצמנולמצואכרכלקריטריוניםלהצבתכיסירןללאמזה,יותרבספורת.ממשרתייצוגבשאלות

רמימרשים.קרשירתיתרץותישבייממש,בעיניוהישראיששלרלאטיביסטיתבעמדה

במקםרקריטריוניםלחפשלגסותעלינורלאטיביסטית,לעמדהבקלותלוותררוציםאיננואםשנית,

שלאינהרנטייםבמאפייניםכלומרטקסט·קררא,·מחברשלהמרוכביםהיחסיםבסבךבירתוהמרצקשנראה

היצירהאירגרןבדרךאשונהורבראשתלויאחרתולאזרפוטנציהשלשמימושההעדתעלמתקבלהטקסט.

מהזפחותקרבעהשביהגורם-נדייקאםאוהקרוא,ארתהמממשמימרש""הקשרבאיזהבשאלותולא

ולעיל). 5הערהגם(ראההראשון

הפאריםהשלהמיקוחאמנותית":ן"הנמקהויאלייםטית""הנמקה ·'
טענותכמהבפגשרתשבהומרתקתחשרבהצרמתבקרותבריבקרשלבספררמשמשהקולנועיתבפארסההדירן

בזכרו,"מסתברת".איבההפארסהשלשעלילתההטענהראינר,·שכברכפיהיתה,כזאתאחתטענהמרכזיות.

מיהרקביפיעללאמסתברתאיבההפארסהשלעלילתה :למרבתלהינתןהיכולביותרהכלליבמרבןמדרכו

המעוצבת;בעלילהתוההתרחשויאתלסגרבאיםאנושאיתםהרגילההמציאותמהכרתהשאוליםהיצרניים

ביחסשלכרההאמנותממערכתהשאוליםפעולהמידגעל·פימנומקתלהיותיכרלהאיכההאררעיםהשתלשלות
שלנורמותכעיןכלומרביצירה,ששוקעופנימית""הסתברותשלמידהאמרתפיעללאגםאבללמציאות.

"עללקבלמתבקשיםאנושארתזגרספותהנחרתמעיןהמהררתרהבדריהעולםעלאד-הרק,החלות,הסתברות

אנושי,תבאיטנליגבציהניחנותשחיותההנחה(למשל,היצירהשלעולמהאתלממשבבואנותנאי"

 . )ב"נירואברשית·עלבאינטליגנציהניחניםשרובוטים
מוצאנקודתלנרלשמשתרכלזרחדשהזוויתשלבחינתהאחרת.מזוויתגםמוצגתזומרכזיתטענה

 .זוחדשהתריזרעםהכרותבעררךראשיתאבלהבאים.בסעיפיםביקורתירתטענותכמהשללהעלאתן

להלן.י"בבסעיףראהרבמשל,בררמאןממשרתלייצוגהשוגותהדרכיםאתהמשורהרןדי

לעמהולגוררחייבתאיבההייצוגלפוטנציותביחסמשמעייםחדקריטריוניםאי·הצבתלמעשה,
(כלדמו,לגיטימיהואטקסטשלמימושכלשלאתטעןאשרבעמדהלצדדאפשרמובהקת.רלאטיביסטית

ניסיןותדחהזאתעםאבלשרירותית),אינהלאארממשותמייצגחראמסרייםטקסטאםההכרעה

מימשושלכללייםעקרונותעלבהיסמכותותסתפקהיצרגפוטנצייתשעניינםקריטרירגיםלהעמדת
מספרובעזרתביותרההדוקבאופןיקשרם ,בטקסטפרטיםלמאקסימרםיתייחסשהמימושטקסט:פיררשר

לרמזיםשאיננובההמובלעתההגחההיאכזועקרוניתעמדהעםהמרכזיתהבעיההנחרת.שלמינימאלי

מימשוכלעםלהתחיל,רעלינובהם,הטמונהותהממשייצוגלפוטנצייתביחסכמממשי-טקסטיםמניסירננר

לכלהמשותפיםמשמעדתייםדבריםשאיןההנחה-אחרניסוחבאראפס".מ"נקרדתתוש,טקסטשל
ממשרת.ייצוגשלנמוכה)(אוגברההפוטנצייהקיימתשבהםהטקסטים
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לארועיהמקנהאינהשהפארסהכטענהגםלעיתיםמוצגתמסתברתאינההפארסהשלשעלילתההסענה
קישורםאומוסיכשלכגיסתוהמנמקכ"עקרוךמוגדרתריאליססית""הנמקהכאשרריאליססית","הנמקה

להנמקהכןאםזוכיםאיגםכפארסההארועים 8 .) 37 (הסתברות"של'עולמי'דגםפיעלקיימיםמוסיכיםשל
ריאליסטית".ב"הגמקהאלוארועיםלנמקניתךלאכלומר,הסתברות",של'עולמי'דגםפי"על

שלזהממנו,בעייתיפחותלאאחר,מונחשלשכנגדכעזרלרוב,מוצג,רילאיסטית""הנמקהשלזהמונח

כסכןזוכמסגרתלדרךכיכולתי,אוככוונתי,איך 9אמנותית-רטורית")."הנמקה(אואמנותית""הנמקה

"ההנמקהאתמציגבריגקךאפשר•איכלוםבלאפסוךאכל • Oזהמך n ·לצמךהקשורותהבעיות

הכל,ואחרילפנינבחרו,העלילתייםהארועיםאמנותיים:מטרותולאילוציםכהסוואההריאליסטית"

-אמנותית"הנמקה"בטקסט)למיקומםגם(ואגב,להימצאותםלספקניתךכלומר,אמנותיים,שיקלויםמתון
הקוראאצלוהפתעהסקרנותולספקליצורלפחות,יהקלאסזההבלשים,ורמאךמחכושלכוונתולמשל;

הסיםרכסצינתרק,ומתרחשמתרחש,למשל,הרוצח,שגילויהעובדהאתאמנותית")("הנמקהמנמקת

בספר.

מסריימי,םעלילהפרסישלשהימצאותםהעובדהכאמצעותעצמךמסוותהירצושלאלוכוונותיואגל

בסוףרקמתגלההרוצחזהותהסתגרות".של'עולמי'דגםפי"עלגםלהנמקהניתנתמסויים,ובמיקום

התעלרמר,לפיצוחהרלוונטייםהאינפורמציהפרסיכלהבלשבידיעמדולא"הריזהשלבשעדמשוםהספר

הרוצחאתלחשוףהיהיכוללאהוא-אדםעדייךאכלאמנם,מבריק-אדםהכלבסךהואשהבלשוןומכיו

יכולהיותר,ארפחות(כן,הווייתם"כסדרהזכריםאתמספרהריהמספרוהמספר?יותר,מוקדםבשלב

בלשי).ורמאןשלכמקרהריאליססיתהנמקהלהלהתנהל

זההאחד,אבל-הטקסטואליומיקומםהעלילהפרסי-פרסיםאותםעלכןאםחליםההנמקהסוגישני
אפקטיםליצורהראשוןשלכוונותיומחבר-קורא:יחסישלההקשרבמסגרתאלהפרסיםמנמק"האמנותי",

ההנמקהסרג .אלושלמסירתםסדרואתמסריימיםבאררעיםהבחירהאתהמנמקותהךהשניאצלמסריימים

םאהךהמחבר,ידיעלשעוצבה"העולמית"ההקשרבמסגרתאלהפרסיםמנמק"הריאליסטי",זההשנ,י
"חוקיותבעלפאנטאסס,יבעולםמדובראםהןוהמוכרעולמנושל"המשן"כלנרהנראהבעולםמדובר

ומשונה.שרנהפנימית"

כפארהסבתחילהשגרסתשמהלהיווכחאפשרהמונחים,צמדשלזרמעטופשטניתקצרצרההצגהלאחר

ב"הנמקהמנומקתלהיותיכולהאינהשעלילתהכיצירהאחרתמזוויתהוצג"מסתגרת",לאכעלילה

ההנמקהעללחלוטין"ומוותרתיתותנהאמההנמקהאתהמקיימתכיצירהגםמנוסחלהיותיכולריאליסטית",

עצןמ"מסדרת"אינןאלווכוונותקהלו,אתלהצחיקהןהפארסהיוצרשלותיוונכו .) 39 (הריאליססית"
באמצעותגפארסההמשעשעיםהעלילתייםהאררעיםאתלנמקהנסירנותריאליססירת":ב"הגמקרת

'עולמי'"דגםעלהנשענותהנמקותו"בכירהאררעיםמתרחשיםשבהךהנסיבותהדמויות,שלהפסיכולוגיה

הסיג~ר).כישלוןשראינו,כפישהוא,הריאליססית","ההנמקה(כישלוןצולחיםאינםפשוסהסתברות"של

יחיסשלההקשרתבמסגרנמצאתאלהמשעשעיםלאררעיםכןאםשנותרההיחידההתק,פהההנמקה

בכללהצחיק,הראשוןשלכוונתו ;הקולנועית)כפארסהמזוכרכאשרהצופה,וקדיליתר(אומחבר-קרוא

השני.אתוההמצאות,האמצעים

נשעןהאמנותית","ההנמקה ,זוגהבתהצגתבדרןגםכמרריאליססית','"הנמקהשלזרבהגדרה

 .) 1965 ("תמאסיקה"במאמרוביטוילידישבאהכפיתרמאשבסקיכרריסשלתפיסתועלבריגקר

ר"ההגמקההריאליססית""ההנמקהעלבנוסף ,) 1965 ,קי(תרמאשבסבמאמרומציגתומאשבסקילמעשה

(ומכירוןשלהלךוניםהטיעוטפישלצורן ."תונייצירזהקומפ"ההנמקה-הנמקהשלנוסףסרגהאמנותית"

שתיאלונתייחסזאת,נוספתממורכבותנתעלםהדברים),בהצגתברינקרגםכןנוהגנקודותשבכמה
הריאליססית"."ההנמקהמולהניצבתאחתחסינהכאלונותהאחר

שלבספרואגב,מוזכרים,(שאיגםזהבעיותבסבןהנרגעיםמענייניםדיוניםכמהלהזכירכדאיזאת,עם 10

התייחסותתוךזה,בעייתימושגיםצמד ) 3סעיף ',אכפרקבספררמציג ) 1977 (פרימנחםברינקר):

 ,) 1979(פרי,יותרמאוחרמאמרשלוןהראשקבחלהפרסים;הופעתרצףהנמקתשללבעיותבעיקר

("הנמקהמסרייםמונחיבשינויגםהמתבטאההנמקה,לבעירתבהתייחסותמענייןשיבריאצלולמצואניתך

רתבחוב ) 1976 (הרושובסק,יבנימיךהוותיקה);הריאליססית"הנמקה"האתממירהמוזל"על-פי

מציגהפרוזה,בתורתעקרונותכמהפיתוחגםכמוושלום''מלחמהשלהפתיחהאפיזודתניתוחשעניינה

עקרונותיןברהנמקהשלשוניםעקרונותכיןהקשראתוכייחודההנמקה,כנושאתפיסתואת

סקירההמכיל ) 1979 (שטרנכרגשללדיונוזהכהקשרישמיוחדתחשיבותהטקסט;שלסגמנסאציה

אחרוךלדיוןשוכרת.ותתיאוריבמסגרתזהמונחיםצמדזכהשלהםשרכיםמובניםשלביקורתיתומעמיקה

"ההנמקות".בענייךעמדרתיבגיבושקטןלאברחחבאניזה

היתה-המתענייןהישראלילקרואכברמוכרלפחות,שחלקם,-אלולדיוניםשהתייחסותדומניאגב,

הקורא.שלההתמצאותתחושתתברולהגבספרמסריימרתנקודותשללחידודךלתרוםיכולה
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עה' m'חיונתשלהמקרהההנמקה:ואו·מנותאמנותית""הנמקהי"א.

המענייןהמקרהזהצמובמסגרתשהוצגאחרולההנמקות,לצמדביחסהראשוניתההבהרהלאחרזו,בכקודה
שלקיומןמבחינתהסימטריהבחוסרהתאפייןהפארסהשלהמקרהנוסף.צעדבריגקרושהעהפארסה,של

שבההעלילתיתהספרותלרובבניגודתוזאהאמנותית","ההנמקהרקלמעשהבוהתקיימה :ותההנמקשתי

זהמהם,האחדשלהעקרוניתהבכורהעםכמובן(יחזירלהםשחוברוסיאמייםתאומיםכזוגזהצמדפועל

ספרותשלנוסףעקרונימקרהלהראותהואזהבשלבלעשותבריגקרשמגסהוסףנההצעדהאמנותי).

םאהפארסה:שלתשלילכעיןשישמשמקרה .ההנמקותשתיביןסימטריהחוסרקיימתשבועלילתית

קרהבמהריהריאליסטית","ההנמקהשלתיווכה-הסוואתהללאהאמנותית,ההנמקהרקקיימתבפארסה

ההנמקהשבומקרהכלומר, 'אמנותית".'"הנמקהללאריאליסטית",קה"הנמרקלנותהיהההפוךהעקרוני
למחויבותמראש"כפופהתהיה ,"ריאליסטיתב"הנמקהדברשלבסופותתמצה"האמנותית"

 .) 38 (לייצוג-ממשות"

מסירתם)(וסדרהמעוצבהעולםפרטישלהקיום""טעםשבוזהעקרונימקרההזעתעללהעלותניתן

קורא·מממש,עלאסתטייםאפקטיםמחושבבאופןליצורברצון ,תיים-רטורייםואמנבשיקוליםכללנעוץואינ

שלרביםסוגיםהממשות.עלנאמןוחשבוןדיןלתתבכוונהממשות",לייצוגותבוייב"מחוטפשאלא

ייתכןוכיו"ב.אישימכתבנאי,עיתווחדיוהיסטורי,תיאורעדות,מסירתזה:עקרוןעלייםובנטקסטים

הטקסטאתיהפוךלאזהענייןאבל ,"תותיוו"ספריפותניותוסגנגימרתיתלווואלמסוגיםשלטקסטיםכמובן

פרסיתממשותשלבייצוגמדוברהאםעקרוניתמבחינהעקרונילאאגב,היפה.הספרותמןלחלקהנדון

לייצוגהיאהבסיסיתהמחוייבותעודכלהיסטורי),(תיאורריתוציבותבממשאוהאישי)במכתב(כמו

ממשות.

להעלותמניעהכלאין :האמפיריתהבחינהמןוהןהתיאורסיתנהיהבחמןהן ,שפירכמעטהכלכאןעד

ובשני(הפארסה)אמנותיתהנמקהשלהממדרקקייםמהםשבאחדטקסטיםשלסוגיםשניהדעתעל

(הבאתממשות"לייצוגב"מחויבותנעוצההמעוצבבעולםפרטיםשלומיקומםלהופעתםהיחידהההנמקה
חלקלאפייןאמורהלעילשתוארההשניהשהקאטגוריההעובדהמןחוץשפירכךאםהכללמשל).עדות,

העלילתית.הספרותמן

הנובעותיביותהאינטרפרטאטהמסקנותישורבמוהןרטיוהתיאבמישורהןבעיותכמהצצותזובנקדוה

כומסיפורלמשל,מסריימים.סיפוריםשלהאמנותיםופייבאלפגיעהלהובילהעלולותממגר,

 .יזהרס.שלחזעה'בת'חיר
 ,) 38 (מקרוב"שנחזתהמציאותעלעדותכ"הבאתהמחברידיעלמתוארתהסיפורשלהמרכזיתמטרתו

המבנהללאממשות",לייצוג"המחויבותמתקיימתשבהלקאטגוריההשייךסיפורלפגינוהריכךואם

הפגים.כפולההגמקתי

י,תראשתמיהות:כמהאצלנולהתעורריכולותעדרת","הבאתהיאורהסיפשלהמרכזיתהמטרהאםאבל

סיפורתובציבקולאההיסטוריוניםוניבארכיארצה"לבגנזכיהואזהטקסטשלותהגאשמקומוזרמה

בעיותכמהנהתישארעדייןטקסט,שלהנאותמקומובזבדזהפורמאלימענייןנתעלםואפילואמנותית.

עלינוהריהטקסט,שלהמרכזיתהמטרהאמכםהיאעדות""הבאתאם .יותרורציניותפחותפורמאליות

כעימות:לאהפתעותלגונכונווכאןהמטרה.שלבמימושהשלוהאפקטיוויותמידתפיעלהטקסטאתלשפוט

עזותמביאכלשייםבסיסמרכיביםמהכרהחסהריזס.שלשיצירתויוצאעדות''באת"הכתוראח,זמצד

כאלהרקלאודווקאשולייםולא-בטקסטרביםמרכיביםשני,מצדלצייכם.טורחהיהעצמואתהמכבד

וטרחניים.עניינייםלאים,כעודפעדות""הבאתשלהשקפתהמנקודתנראים-סגנוניותמנורמותהנובעים

מציאותעלעזותכ"הבאתחזעה''חירבתשלהמרכזיתמטרתהתיאוראתברצינותשיקבלשמידומני

במיוחדמוצלחבאופןמממשתאינהשזוהיצירה,כזיקתלאחרלמסקנה,להגיעחייביהיהמקרוב"שנחזתה

כפגימותלשלםנצטרךאזאבלהיצירה,מטרתשלזהבתיאורלדבוקכמובןכרכל .זומטרה

שלפגיהההגחהאתלזנוחתעדיףיותרושלימהכנוגהאינטרפרטאציהלדעתי,מעטרת.לאאיגטרפרטאטיביות

-המרכזיתשמטרתואמנותישלםשלפניהפניה:עלאחרתעקרוניתהגחהץותאמגרידא,עזות""הכאת
כיזכהשישוטראומטיתאישיתחוויההמעלהורסיפשלעיצובוהיא-כזואחתמטרהלצייןניתןאמכםאם

זהשאיןכמוכןייתכן .ישראלוארץערכיםיהודיםשכיןהיחסיםשעניינונוקבכרציקיערכימתחלשקף

ותכדקויכרגעעוסקיםאיכנואכלחזעה,''חירכתשלתהמרכזילמטרהלמצואשניתןתרוכיצלחוהמהניסוח

תב'חירכמויצירהשיוךבדברעקרוניתבנקודהאלא ,ריתורטכלאגנטיותאואיגטרפרטאטיכיות

 .כיסודהאמנותיתלאליהנראיתלקאטגוריהחזעה'

ספקבליקיימתאשר-עזות"באת"השלהסכימהמתגלהלעילשהצעתיהחדשההראיהאפשרותלפי

ית.אמנותיפוריתהסזוהמרכזית,המטרהשלבשירותהאמצעיכאלאהמרכזיתכמטרהלא-כיצירה

רקריאליסטית""הנמקהוכחיכמלהשתמשטעםשישמכיוון ,כמיוחדמוצלחאיכרזהכיסוחלמעשה, 11

להיפך).דווקאלאו(אבלהראשונהמאחוריהניצבתותית"אמנ"הנמקהשלקיומהאתלהגיחניחןכאשר

316 



להיפן.ולאהסיפורעיצובלשםכהלהשתמשבחרשהמחברסכימה,

שס.משלזרןלנרמתבררהיהלויותר:בוטהוכצורהאחרתמזרויתגםלהאירניתןזרעקרוניתנקודה

הערצמהמןשמץנגרעהיהלאחזעה'כ'חירכתהמתוארתזרכמרצבאיתכפעולהמעודרהשתתףלאיזהר

עדרת"כ"הכאתכנערץהיצירהשלתוקפהעיקראתרואיםהיינוזאתלערמתלוכיצירה.הסמוכההאמנותית

ללסלזררקראלאלנרנותרהיהולאהטקסטשללאפקטיררירתמתחתהקרקעאתמשמיטכזהמידעהיה
מפוקפקת"."עדרתכערדההיסטוריון,שלהאשפה

שניסיתיכפיעלולה,ממשרת"לייצוגה"מחרייבתטקסטואליתלקאטגרריה 'חזעה'חירבתשלסיפוחה

שלזהסיפוחשלה.באינטרפרטאציהולפגרםהיצירהשלהאמנותיותסגולותיהכתיאורלפגועלהראות,

וביאוןרבהגדרתןשונותלבעירתגםנושקביסודהאמנותיתלאהנראיתלקאטגרריהאמנותיתסיפוריתיצירה

הדעות.לכלובעייתיחמקמקמושגיםצמד"האמנותית",וזוהריאליסטית""ההנמקהשל

אריסטו?שלב'פראטיקה'ל"מסתכר"מקבילהתומאשכסקיפיעלהריאליססית""ההנמקההאםלמשל,

חיקוישלהאמנותילכורחמקבילהתרמאשבסקישל"האמנותית")(ארהקומפוזיציונית""ההנמקהוהאם
תשובהאכלשנייה).פיסקה , 38(עמ'כחיובברינקרמשיבאלושאלותשתיעלאריסטו?"אצלעלילה

הררישלאוממשיאירועשלסכמהמגלם"הסיפורשכהןביצירותפירכרת:מספרמעוררתזאתחיובית

אבל .) 38 (ממשרת"לייצוגלמחרייברתמראשכפופה ) ... [הקומפוזיצירניתש"ההנמקהברינקרטועןנתרן"

הררישלארממשיאירועשל"סכמההספרותיצירותככלזאריסטראליבאלמצואאמוריםאנואיןהאם

האריסטוטלי?!"המסתברלאאםזרסכמהומהי ;"ןרנת

חיקוישלהאמנותיהכורחעםתרמאשכסקינוסחהקרמפרזיציונית""ההנמקהאתמזהיםאנואםאכל

הררישלארממשיארועשל"סכמהנגלהשבהםכמקריםלהסיקאלאלנרנותרלאאריסטו,נוסחעלילה
יהיההאמנותישהכורח-הספרותיצירותבכלמדובראריסטופיעלזעתי,לעניותכלומר,-נתרן"

 ,ואריסטבאדמה.וראשובשמייםכשרגליואריסטואתמציבהשכזרמסקנהזולתו.למשהומראשכפוף

כמרבן.להיפרולאהאמנותיצירתשלהמרכיביםיתרכלאתאליוהמכפיףזההואהאמנותיהכורחשלפיר

כמהשלמספקתלהבהרהזוכיםשאיננומשרםהיתרכיומתעוררתהמושגיםבפרשנותזושבעיהדומני

םגלכןזוכהפעםלא ,מעמיקהלהארהזוכהכזהמושגכללעיתיםשכיניהם.היחסיםשלוכייחודמושגים

ריאליסטית","הנמקהכיןהיחסמה-כולההמסכתעללחשובמנסיםאנוכאשראבלמושגים,צמד

אתגםכמובןלהכניסנוכלתומאשכסק,יבעקבותהתמונהאתלסבןנרצה(ראםאמנותית""הנמקה

התמרנה-הממשות"ר"מייצגהמציאות""דמוימסתבר","הלא"המסתבר,"הקרמפרזיציונית"),"ההנמקה
"המסתבר"(זיהוימאליהםמובניםראשוןבמבטהנראיםמסריימיםזיהוייםולהתערפל.להסתכןתתחיל

שלהריאליסטית""ההנמקהעםהאריסטוטלי"המסתבר"זיהויהמציאות","זמריעםהרחבכמזבנו

לעיוותהשני ,הפארסהכתיאורפנימיתלסתירהמרכילהראשון(הזיהוישונותלבעירתמוביליםתרמאשבסקי)
דייה.חדהכצורהמשורטטיםאיגםהשוניםהמושגיםכיןהתיחוםשקורימכיורןזאתרכלאריסטו).שלתפיסתו

כוללתתיאוריה ,זרצבועהרשימהשלבמסגרתשלאוודאיבאמתחת,ישישלטעוןמתיימראיניאגב,

הספרמתוךהערלההמשוגיתשהמסכתהיאטענתיכלשביניהם;והיחסיםשלעילהמושגיםכללהבהרת

ומבעיות.מסדקיםחפהאינה-וחדשנייםמעמיקיםעיניים,מאיריחלקיםבהשיש-שלפנינו

למשלוהמשל,הודמאןייצוג:דישייצוגישי"נ.
סיפוריםשלהאמנותיבאופייםאפשריתכפגיעהלישנראהמהעלהקודםבסעיףבביקורתימעטהרחבתי

רררמאניםסיפוריםושלכאלה,סיפוריםשלהאמנותיאופייםשלמסרייםשטשטושמניזוןחזעה''חירבתכמר

כספר.אחרזיוןהקשרזרןגםלגלותנרכלבכלל,
ערכיםלשאת ,שנטעןכפייכולים,שנימצדהסאטירה)ארגוריה,האלר(אהמשלרגםאחזמצדהרומאןגם

המשוקעיםהייצוגייםהערכיםבדרגתהררמאןעלערליםוהאלגוריההסאטירהשהמשל,גםנטעןייצוגיים.

מאשרת,ולממשביחסברשישהחיוויאתמשל,של"הקסר"אתלשחזר-וקל-חיונייותרהרבה :בהם

בשניכספר?הזיוניםמןלהשתמעשיכולכפיזרגהשלבהבדלרקמדוברהאםאבל .הררמאןשלזהאת

 .) 1979 (שטרנברגאצללמצואנרכלהתיאוריותשתיביןכזהאפשריזיהויעלביקורתאגב, 12

כלליי,םענייניםבעיקרמספרתהשירהכיההיסטוריה;מןנכבדהויותרפילוסופיתיותרהיא"השירה 13

ראיאמרמסריימתאיכרתבעלאזםדבריםסוגיאלופורשו:הכלליפרטיים.עניינים-ההיסטוריהואילו
ל'פואטיק'השלההפרושבספרהלפרין,שרה .) 33עמ'(אריסטו,ההכרח"ארההסתברותלפייעשה

הואאחד'מצד .כאחזומופשטקונקרטיהואהפירטיהחיקויזה"לפי :וכותבתזהמפורסםלקטעמתייחסת
כסבךהמופיעיםהמקריים,כפרטיהםמציגםאינושנימצדאךהחייםשלממשיתתמרנהלנרנותן

הטיפוסית"ההתרחשותבכללישלהם,הכלליתכחוקיותאלאוהתרחשויות,מקריםשלא-ירצירנאלי
קונקרטייםאררעיםדווקאמציגאינוהספרותביצירתהמעוצבהעולםכלומר .) 39עמ'(הלרפין,

כאלה.ארועיםשלסכימותאלאשהתרחשוהיסטוריים
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לדירוגשוכרתאפשרויותפעםלאמוזכרותכיאםבסיסימוכךוכאותממשותייצוגעלבספרמדוברהמקרים

ראכמפורשכתובהנמשלהאם-הממשיהמוצגמופיעשכההמפ;רש~תדרגתפיעללמשל,ממשות.ייצוג

לדמויו,תמפרושתהתייחסותקיימתהאםלא,או"מפתח"לאלגוריהמצרוףהאםאותו,להסיקרקשיש

הדירוגשסרג-וכצדק-(נסעןהמסרשלהברירותרמתפיעלדירוגארוכן'.ממשייםומקומותארועים

הקודמים).הדירוגלסוגילחפוףחייבאיכרהאחרון

ייצוגשלצורותשתיביןלהבחיןוכדאי,דעתי,לעבירתאפשרהשוגותהדירוגאפשררירתעלנוסף
הרומאן.כמסגרת-השניהוהצורהל,כמשמובהקבאופןכמתממשתלראותניתןאחתצררהממשות.
כמהעליהלהעיראגסה ,כדירןזהחרסופוגעשלדעתיומכיורן ,רקכרינשלכספררמוצאיםאיננוכזרהנחנה

•י. nהערו

(אדהרר,אחרתרציניתדיבור"ל"פעולתאולחיווידברשלרבסופל"היתרגם"אמורהכמשלהעלילה
''סעםשהיאמסרה,דר;דידאקטיתלמסרהמשועבדלהיותאמורלפגינוהמעוצבהבדויהעולםהמלצה):

 .המשלשל "הקיום
יעוד,דואפילויאפשר,ורמאןשנומצבכהחלטייתכןשוכה.הירארכיהלשרססכרכלזאת,לערמת ,כרומאן

עללתהותיכלויםאנובר:המעוצבהעולםעםהמפגשכעקבותלממשותביחסשוניםהרהוריםהעלאת
ש'אנההנמנעמןלואושלום:'מלחמהבקריאהבעקבותההיסטוריתלסםיכיהביחסהפרסשלמעמדו

תרבותלביןהאשהשלהאםחובותביןלהתקייםהיכולהםראגיהניגודבדברמחשבותרבנתעורר 'קארנינה

להעלו,תיכולותלארמרפתיצירותששתי ,אחרותותברמתוךמחשבות,שתירקכמובןהןאלרלבבה.

 .קוראיהןאצלועמלות,
 uשאינספקאיןהממשותאלבררמאןהמעוצבהעולםמןבודדותמחשבותינוכאשרהללוהמקריםבכל

ייצוגייםערכיםהמעוצבהעולםשלשוניםלהבטיםמעניקיםאגוההיצגים:שלהאוטונומיבממדעודשקועים

ומנידזאת,עםיחדוכיו"ב.הרוסיההאשהלחייביחסהרוסי,האדםלחייכיחסבכלל,אדו;נלחייביחס-

(יאמסוייםכללילחיוויכדוגמאהכלבסךהמעוצבהעולםאתלראותמנסיםאיננומקריםאותםשבכל

כךאםכלשהו.חיווילשרתנועדושביניהםוה~זfריסמרכיביושכלכעולםאחרת):רציניתויברר""פעולת

במיודחמוצלחלאכמשלספקלבייתגלהורומאןכמשל,למעשהאותולקרואננסה ,הרומאןאתלקרואננסה

הדידאקסית).למסרהביחסולא·רלוונסייםספליםעודפים,פרסיםהרבה(עם

כללמתכווןאינושרומאןלהניחכדאימוצלח),לאכמשל(שיתגלהכמשלורמאןלקרואלנסותבמקום

להעלות-חייבאינוכיאם-יכולהאוכךלשםמוצלח.וראמןלהיותהיארונתרככלמולצח.משללהיות

אחר,תרציניתדיבור""פעולתאולחיוויועזמכאןאבלמשות,.לסכיחסשוניםהירהוריםקוראיואצל
לזיזאקםיקה.פואסיקהשביןכמרחקמארד.רבעדייןהמרחק

מתקשרונהם,אחזבכלהמשוקעותממשותלייצוגצוררתשתיביןלררמאן,המשלביןזהחשובהבדל

"דמוייהםהמרכיביםשראינו,כפיבמשל,אלו.ספרותייםסוגיםבשניהעולםשלהעיצובלדרכיגסכמרבן

של"התרגום"תהליךעללהקלמנתעלזאתהעלילתית,הסכימההבלטתלצורךמזערי,באופן "מציאות
(=הנמשל).כלשהוכללילחיוויזוסכימה

כידהיתרביןמציאות",כ"זמוייהמרכיביםשלהצגתםתיגברר-שוניםעיצובעקרונותנפגושברומאן
האוטונוימישורבמהשתקעותליתרלגרוםמנתעלהסכמאסיים,העלילהקוויאתהמידהעליתרלחשוףלא

שלערכיוחז·חדפשטניל"תרגום"ניסיוןשלדרכועלמעקשיםלשימתכךךומתו ,הבזויהעולםשל
כלשהו.כללילחיוויהעלילה

הירהנמשל),=(כלשהוכללילחיוויזוגמאבשמשוטמוןכמשלהבדויהעולםשלהקיום"ש"טעסמכיוון

תאמשל,זרךנשנה,אםלבמשמהותיופןבאנפגעלאמזערית.היאזהבדויעלוםשלהאוטונומיותשדרגת
ההתרחשויות:אתהמניעההקונקרטיתהעילהואת ,ההתרחשותמקוםאתהמשתתפים,שלהפסציפיתדהותם

אחר:כנףבבעלאוכעורב,אובזרזיר,איזופוס"שלהצמאה""היונהבמשלהיונהבמקוםפוגשיםהיינולו
פירשלבציורפוגשיםהיינומיםכדשלציורבמקוםםאהציפור;אתתוקףשהיההוארעבצמא,במקוםלו

שישכנם,עלהושארוהמשלשלהמהותייםשהמאפייניםלסעדןהיהניתןעדיין-שינויים)(וכיו"במגדים

מהותיותפגימותמשוםאלוכשינוייםשאיןלכךהמרכזיתוהסיכהאזרת.בשינויהגברתאותהלפנינו

שההבחנותלהעירכדאיזאת,עם .) 1964 (זקסשללתפיסותיוהדבמקרה,ולאנמצא,שלהלןבטענות 14

שובבמקוםמזי:קיצוניתבצורהמנוסחותורומאן,משל)(אואפולוגיהסאסירה,ביןזקסשעורךהחזות

שלזומינאנסיותעלולדברהניסוחיםאתלרכךדומניניתןדואתזוהמוציאותקאטגוריותעלמדברהוא
זקס.שלהקיצונייםכסרחיואתהתוקף ) 1968 (רייכרסשלמאמרואתזהבענייןוראהבטירת.

IS בלמאואליועפה •אמיתישהואוזימתה,מיםכןשלציורפנכהעלראתה ,צמאשתקפהאחת,"יונה

האולמקום.שנזדמןאחדאזםבידיפסהונתהארזעלנפלהבשברו.כנפיהושתי ,בפנכהחבטהונהתנופה

וסההנול,דאתלראותבלילענייניםהעזותתשוקותיהםבתוקףהמתמסריםבני·אזם,בהרבההדין

 .) 55עמ'(איזופוס,ואבדון"כליהשלא·מזעתעצמםעלמביאים
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נשמרה.ו,כלשהכללילחיוויל"היחרגם"האמורהזרהבסיסית,העלילתיתשהסכימההיאהמשלשלבעיקרו

זאתלערמתיאביקצר,ורפיסעלכמהוכמהתאחרעלו,כלשהןאומרעלמקביל"תרגיל"לבצעניסיון

וזאת ••.האמנותייםוערכיומירקמו ,תיויוובמשמערצינייםהססיםולהסיפורשליובאופחמורהלפגיעה

שעתיהדימהבסכלהחמצותאמורינואןגררמאהמעוצבהבדויהעולם :הפוכהומקבילהסיגהמחוךכמובך
 .אחרארזהכללילחיוויל"היחרגם"

וגסמפלאסיגיח""הקהצורה-שוביםסקססיםידיעלממשוחייצוגשלאלותורוצשחיביןההבחנהחוסר

ויבערכלפגםרעללוה-זמניים)(שמוחוהסאסירההאלגוריההמשל,שלקסיח"הדידא"הצורהוהררמאןשל
להגליסם.ראוישגרבמקרםהגדליםרלסשסשהררמאןשלתייםוהאמנ

היפזתטיחזאמזנהטית nאסאשליהי"ג.
מעמקילדירןהזוכהבהחשועיהבלוארחנלקשוריכולה ) 15הערה(ראהאיזרפרסשלממשלוהצמאההיונה

אשלהי"שלייהבעטלהגאהיונהשלהמרפהוסהאם : )אסתטית"("אשליההספראחהפרחחבמאמר
שלהמפורסמיםמקריםכאגבמוהרכ ,זהמקרהשלילית.גןוכמהיאהאיגטראיסיגיחהחשובהאסחסיח"ז

ראענייניםמצגהחלפתוטה:פשדלוזיהשללאאמנותיתאזיהאילרשלאיננו ,רסיפאראסרזיארקסיס

איגסראיסיגי,חהשניים.היווכאילםיהראשונכלפיותהתנהגוממשיים,דמותאוםנייניעבמצגמדומיםתודמ

לדלרזיהזאילרזיהןביהגבולקראחחיאורסיפןובאנמתחכיצדאגלפה,ריסרגנראההפתרון

מגיאשגריגקרשוגיםסייםיאגאלסופיםופילסרעגים-אסתטיתאשליהעלרציניתרהרבצלדברכדי

כליפלהתנהגותדומהרן)גחיאטריור,בצ(המדומיםםושאיהמכלפישההתנהגותלהראותיךעל-מדבריהם

כךשלאיודעיםראגהרילאגשליה?אשלפגינולומררשאפיךא ,אחרת .כאלהממשייםצירחראסיסרמרשאים

 mסראינוילראפ(רהרצחמעשהאחמלבצעאוחלואחלעצרואץדאיגךגחיאטררפהוהצ :הדבריםפניהם
הדומההחנהגרחהיאהזרמיםםיהמשואכלפישההתנהגותשהטענהגםמהרדהמשטרה).אחלהזעיק

אסתטי")"רוחקנימוס,חברתיות,חירגוובצוק(בגלל"ממוחנת"אגלממשייםמושאיםכלפילהתנהגות

ובעייתית.מספקתלאנראית

עלבאליטייםהאהפילוסופיםשלםקררחגיחאגריבקרמקבלזרובנקודה-איננההאסתטיתהאשליה

אינהאסתטית'אשליה'מונחבשתטית'אס'"המלה :שליהאשלהכלליהסוגשלהמקריםאחד-המושג

האשליהארדיטרריח.''אשליהאוית'ואלויז'אשליהבצרופים'ארדיסרריח'רא'ויזואלית'למליםדרמה
 .) 22 ( '"אשליה'הכלליהסוגשלחת-סרגכללאינההאסתטית

משמערתחסרמונחגרולראותאסתטית""אשליהשלזהממושגלהיפסרששגריגקראיךזאתעםיחד

וגיולפסיכריכוזשלמצג"עלצביעומאמבותעליוניםבדלמדייפהארחנומשמשזהמונח .שחרוחסר

מושאיםכלפיהתנהגותחלקיורחבארהיהמזכלהתנהגות,המתרכזאחוהמביאמנותבאהמועלהכמדרמה,

 .) 22 (ממשיים"

אחרתאפשרותגריגקרהיעל ,היאשלשלכסוגמגרחחחלהיותיכולהאינההאסתטיתהאשליהאם

נראההמושגלניחוחזהכירוןשגםלאאאמונה.שלסוגהיאהאסתטיתהאשליהאולילניחוחה:

מציאות"דמרייחארמסתגרת ,אפשרית nכ"מציאוהומהמדראייתקביל.גלחיחשבוןשלבסופרלגרינקר

רכז nסי nהיפרשאמונהבעודריגושים,גברלהעלותברעדההאסתטיתשהאשליהמכירוןידרעלנדחית ) 23 (
 ) 23 ( "םוניידמיועלילותגיבוריםהםשלאהלגו,מזכירהה nשהי ] ... [התאמהשלשכלית"פעולההיא

הריגושירח.גחרגרחיגראחגולמתהיחהדגריגקר,לאיבאזר,ותזכורת

האסתטיתהאשליהשלשמסרחהההנחהאחלקבלבעיהכלשאיןדומני :המחברעלחולקאניזרדהובנק
אמונה,שלמסרייםסרגהיארזאסתטיתשאשליהההגחהאח.לקבלזאתעםויחדושים,ריגרבגלעררוהיא

"סצנריף'גםאמנותית:הקשרבמסגרתרקלאכמרבןלהופיעיכולזהאמונהסרגההיפותטית.האמונה

אמונהשלהמנגנוןעלנשעניםותצבאיבמכללותקציניםשערוכים "מלחמה'מ'שחקארעתידן,שמשרסס

 mלמרעשבנייחלהגיחסיכהכלוראהיניא ." ...שגרמצגלעצמכם"תארו ," ...אז ..."אם-היפותטית
מחךרםיערארארדמויותיכלפגרשיחירותהתייחסמרבעתהיפותטיתאמונהחקימששלבמסגרתאפשריים

אחיםמלחמתלפורץהתייחסותולשיכלהקורנותבשביםישראללמזיגתלצפריביחס "ריר"סצגאלר;ערלמרח
אושההשכליתלפעילותנוסףיכול,הכבושיםהשטחיםמןלהתפנותמאונים""גרשאנשישלסררכםבגלל

למשל.גדולה,בחרדהארחילמלא ,מעררו

אםדםקייהיהגרשמצגלעצמכםואר"תשלבנוסחמפרושותאמירותכמוגןכפגושלאאמנותביצירות

קארכינהארקדייגכהאכהששמהאשההיחהס"ה·יהמאהרףסשלסיהוברו:tם"אר ," ...רסקרלגיקרגשםג

חמורותפגיעותלפגועחייביםאיגםהלשוניברובדמסריימיםששינוייםובצדק, ,ןנסעזאתלערמת 16

ההיצגיםגרמתנעוצות-למשללשירה,בניגוד-זושלותיהויאיכשעיקרמכיורךהסיפורית,ביצירה

עףנ ,סארסרשלהספרותבחפיסתהדןהמאמרגםרואה ; 124-123עונ'(ראההלשוניהמבעגרמתולא
54- 41 (. 
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שלכזהעקרוניכנדסח"קידומת"מניחיםאנומי~מגיםספרותשכקוראילהניחניתןאכל ," ...אז

לפגינו.המעוצבלעולםכיחסתגאי·היפרתטי

מתיימראיניההיפותtכ'ת,האמונהשלכתת·סוגאסתטית,אשליהשלהמושגחוניתלזהכיורןכהצעת

מזה.רחוק .לנוידועיםההיפותיסיתהאמרנהמצבשל-רהפסיכדלדגייםהלוגיים-האיפיוניםשכללטעון

שאליומזהירכךכלהלאהבידודמןהאסתטיתהאשליהשללחילוצהקדימהאחדצעדכךכשישדומניאכל
המבודדתליבשתשוולחהכאחדוהאמונההאשליהמתחומישהרגלתהלאחרכרינקר,שליונוכדנדחקההיא

שדניםשצאצאיםההיפרתיסית,האמרנהמשפחתחיקאלהאמנותיתהאשליהאתהמאמץזה,צעדהאמנות.של

המושג.שלתקףניתוחלקראתכמסעדןהראשהצעדלהידתיכולהאמנות,ליכשחמחוץגםלה

בפניושיכחדמקצחסיכום: .ד''י

אניכזה,ודשםהתעורראם .הספרכלפיכרימוןטענותמלאשאגיהרושםלהיווצרהיהיכולכהעדהדידןמן
המתענייןאינטליגנטיקוראכל :פשרםמטעםדואתארחיב,לאככךאכל .ותקנוללמהרדנג,רעחזנה,חש

מזרד,סטדדנט,חדקו,זהיהיה-וספרותמציאותשכיןהיחסיםכסכךאוהספרותשלכתיאוריהבאסתטיקה,

הביקורתייםהרציניים,הדיוניםאחדלפניושמונחכךעלדיעמד-הדירםסתםאוחכםתלמידפילוסוף,

ביצירהוייצוג"משמעותשלהבעיותסבךעלבארץ!)רק(ולאהאחרוןכזו:כןשפורסמוביותרוהמקוריים

הספר).שלהמשנהכותרת(כשםהביזיונית"

כוונתי .בספרבמיוחדבעיניחןשמצאהאחתנקודהרקכךאםאציין .ליקשהבלא·כלוםפטורזאת,ובכל
עםהכבודומעוררתהיריעהרחבתוההתמודדותהשוניםשבטיעוניםוהתחכוםהחדרתרת,כשהzנורכלכך

עםאותנוהמלוותיסודיותאינטואיציותלכמהבסיסיתצמידותעלמעיביםאינםשונותועמודתתיאדריות

הלחהשדנים,הדירןבתחומיהרלוונטייםוהגישותהכוחותמיטבעםלהתמודדטדרתהספר :הספרדתקריאת
שונותתפיסותדרךמוקארז'ובסקי),יאקובסון,(תומאשכסקי,הצ'כיםוראליזוקסדהסטרהרדסיזםיכפררמאל

הספרותשלשרנותתיאוריובתוכלהסול)זיף,(הוספרס,וןהלששלופיהוסכפילוהאגאליטיתרסדפיהילבפ

טיעונםיכעקבותלהפליגהפיתויגרמכריך).סארטר,אינגארדן,(כירדסלי,שוגיםמכיווניםהאמבותושל

עומדנקרברי .למדיחזק )פשטניות!(לאפשוטותתובוננויכמהחוולזנאלומופשטותותיאוריותחכמיםומת

ככבו.דכר

(רהארמרקארז'רבסקייאקונסרןשלהתיאוריותאתכרינקרשלביקורתולשמשיכולהלכךסוכהדוגמא

-54עמ' ,סארםרשלהספרותבתפיסתהדןכמאמרבייחוד שהעמיחוההגדרותהעיוניםתיחכום .) 41

הלשוניהמבעשורימשליתרלהדגשתאותםהרכילהספרות)היא(הלאהלשונית"ל"אמנרתביחסהשניים
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