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 הקדמה: מדוע צריך דלז את בקט? 
על קו התפר שבין ספרות לפילוסופיה

עילי ראונר

"זמןרעברתלסאףרהאצאעהרשורדוזרוהתגוגורבעישילר]...[ראלםריחד,רילוא,רהמיהרכלוהרתאחשבר
דוזר ז'אור שור החשלבאםר בספעאלר הרלסקר במימער ב־1970,ר פלקלר מאשור הכעאזר ודוזאייאת",1ר
שור מרעכהר המראטר ימיםר רצמלר דוזר )1969(.2ר להלוגיקה של המובן  )1968(ר וחזרה  הבדל 
שמדלבער לבאןר כיהר בימאעהר שמדלבער באןר יךר והתולצץ,3ר באקשר עקר שפלקלר לעמזר זלר ימאעהר
בימאעהרמשלרשרת,ריאתןרוחלשרבהתוהבלתרשבהרקאבורפלקלריתרפיאלרשורהפעלאקטרהדוזאייא:ר
לשלברוהכעאזררורקץרהמטיפאזאקה,רהפאולסלפאהרשורדוזרהאיריחתר בתקלפהרשבאקשהרשלבר
דוזר יפאעמטאבאת.ר אצאעהר שור שאחר גםר שהליר באקלעתאר ושאחר באלתער הבלוטלתר הדלגמילתר

 Michel Foucault, “Théatrum philosophicum”, Critique, 282, 1970, pp. 885-908; Idem., 1.ר
 Dits et écrits, II, Éditions Gallimard, Paris 1994, pp. 75-99

 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Éditions PUF, Paris 1968; Idem., Logique du 2.ר
 sens, Éditions de Minuit, Paris 1969

Gilles Deleuze, Pourparlers, Éditions de Minuit, Paris 1990, p. 12 3.ר

תרגום
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רצמלריאילרמסתפקרבבאקלעתררורהמטיפאזאקהרכמסלעתרחשאבהרשיאסתהרוהדלףרמרואהרכור
ישואהריךרומרשהרהכפאפהריתרהבחילתאהרליתרסדעאהרוישואהרשוה־רצמה.ראתעהרמזית,ר
כךרטרןרפלקל,רדוזראלצערמטיפאזאקהרחדשהרהקלעיתרוירוהלסאףרלודחלתרכורישואהרבישער
האיריוירדללקיר"ופקלחריתרראיארהישואה",רוהבחאןרבפרלולתאהןרשורכורילתןר"פיטזמלת",ר
יתר משבשלתר הפאזא,ר המאשלער פיאר רור בתזזאתר הירלתר סאיגלועאלת"ר ל"יקלדלתר "סאמלוקעלת"ר

הסדערהטלברלחלמקלתרמןרההאאעעכאהרהמסלעתאתרשורהמטיפאזאקה.ר
ככוו,רדוזרתלבררמןרהמחשבהרוהאפתחריורהתלהלרשורהממשארמבוארוכפלתררואלריתר
סדעאה:ראשרוחשלבריתרמהרשיאילראכלורוהאלתריחשברלבכורזיתרמלכעחרוהאלתריחשב.רהמפגשר
למויאר המלפשטאםר ממשחקאהר המחשבהר יתר שרלקער הליר הממשאר רםר צפלאר להבותאר היואםר
יזר עקר רורהמחשבה,ר יואמלתר למפראור חאצליאר דבע־מהר מגאחר כישער עקר וכילעה.ר החשאבלתר
יאתןרוהגארריורילתהריקלדהרשבהרוחשלברפאעלשלרואצלעריתרהמחשבהרבתלךרהמחשבה.רבמלבןר
זה,רמטעתהרשורהפאולסלפאהריאייהרוהפעאךרילרויששריתרסדעאהרשורההללאהריוירויבחןר
יתרעאבלארה"פיטזמלת",רה"סאמלוקעלת"רלה"יקלדלתרהסאיגלועאלת"רבמצברריאאיאםרמסלאם,ריתר
ילתםר"יפקטאםרישואאתאאם",רילתןרצלעלתרהתהללתרחמקמקלתרשיאןרוהןרהללהרלישערגלעמלתר
והללאהרוהתפעקרלוהתפזעררדריאןרקץרלבכךרוהאללצערכתילרהרשורשאילארמתמאדרהיימעתרבשפתר
ההבדוררצמה.רבושלילרשורדוז,רזלהאריליטלולגאהריאמייטאתרשור"יאעלררטהלע",רשורגוגלו,ר

שור"הארשלת"ר)devenir(.ר
כדארוטוטורהוכהרומרשהריתרהמסלעתרהחמלעהרשורהשאחרהפאולסלפארפליהרדוזריור
הספעלתרהמלדעיאת.רכבערמעישאתראצאעתלרקאבוהרהספעלתרמרמדרחשלברבכתאבתלרהפאולסלפאת:ר
זכלרותהלדהרעבה;ר לרורפעיץרקפקיר זיכע־מזלךר פלןר ספעאלררורמעסורפעלסט,ררורואילפלודר
גועאאתרהסלפעאםרשרורילדלתאהםרכתברפעקאםרלמסלתרקצעלתרהאירעחבתרהאקףרלכלוותרסלפעאםר
זלוה,רוליאסרקעלו,רפאאערקולסלבסקארלסקלטרפאצג'עוד;רהליר מגלליאםרלשליאםרזהרמזהרכימאור
אצערמלשגאםרלשאבץרפעשאלתרלדלגמילתרברקבלתרראליאםרבאצאעלתאהםרשורהאאיעאךרפלןרקואאסט,ר
פואקסר רםר באחדר שכתבר הפעקאםר ליחעאם;ר ולעיסר ד"הר הלפמיסטו,ר פלןר הלגלר יעטל,ר ייטליןר
ל"היפקט"ר "הפעספט"ר רור ילר אלף מישוריםר בספעםרהמשלתףר "הארשלת־חאה"ר רור גליטעאר
פילוסופיה?רעצלפאםריזכלעאםרעבאםרואצאעלתרספעלת,ר מהי  ל"המלעגש"(רבחאבלעםר )"היתפס"ר

לספעלרהיחעלן,רקריטיקה וקליניקה,רשעיהרילערבשיתר1993,רהלקדשרכלולרוספעלתרלוחאאם.4
הריאאןרשדוזרמלצירבספעלתרהלירחוקרבותאריפעדרמןרהפעלאקטרהפאולסלפארשול.רושאטתל,ר
הפאולסלפאהרזקלקהרוספעלתרכדארוהגארריורגבלולתאהרה"וי־פאולסלפאאם"רלבכךרוהרמאדרבספקר
יתרשאטלתרהמחשבהרהולגאתרליתרהיקסקולסאבאלתרשורמרמדרהימתרשוה.רהפאולסלפאהרזקלקהר
והביהרוי־פאולסלפאתרבכורעגררמעגרארהתהללתהרלהתפתחלתה,רכלתבאםרדוזרלגליטעא,5רליאתןר
ומילתרכמהרטרמאםרוכך.רעישאת,רשלמהררורהמהוךרהפאולסלפארוהאלתרמלדררופרלותרהכתאבהר
שול־רצמל.רדוזרקשלברו"מפיהרהושליא"רשורהסטעלקטלעואזםרהצעפתא,רוהתפתחלתרהבושילתר
המלדעיאתרלהתאילעאלתרהספעלתאלת,רלבמקבאורוז'יקרדעאדהרהלירמצאגר"פאולסלפאהרשורכתאבה",ר

Gilles Deleuze, Critique et clinique, Éditions de Minuit, Paris 1993  .4
 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie? (1991), Éditions de Minuit 5.ר
Paris 2005, pp. 205-206 ,(reprise)ר]ז'אורדוזרלפואקסרגליטעא,רמהי פילוסופיה?,רתעגלםריביער

והב,רעסואיג,רתו־יבאבר2008,ררמ'ר237[.
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פאולסלפאהרהמבאיהריתרההכעחרשבפאתלחרשפהרחדשה,רסגילןרכתאבהרחדש,רמלשגאםרחדשאםר
שיאםר יעלכלתר ממלסכמלתר אשתחעער הטקסטליואר המעחבר כישער עקר חדשלת.ר לקלמפלזאצאלתר
לאתהללהרמחדשרכמעחברכילטארלייצאקולפדאסטארכיחדרהליראלכורוספקרכואםרובחאיתרדעכאר
האללצעלתהרהוי־אדלראםרשורהמחשבהרבמילתקרמתלצעאהרהאדלראם.ריתרהמהוךרהזהרשורדוזר
יאתןרוהבאןררורעקרררמדתלרשורסיעטע,רשכבערב־1947רהכעאזררורמשבערהכתאבהרשורהמסהר
הבאקלעתאת:ריורוילרוהבארריתרמחשבלתאילרבשפהרשרבערזמיה,ר"העלמןרהרכשללאר]...[רמציריתר
סגילןרהכתאבהרשול,רכרתראשרומצליריתרסגילןרהכתאבהרשורהמסהר]essai[,רילריףריתרסגילןר

 6."]critique[הכתאבהרשורהבאקלעתר
להטקסאםר הטעגדאהר כמלר הספעלת.ר יור דוזר שור ופיאאתלר השיאר הטרםר טמלןר בכךר
רבלער הודעואןר שור להשאעהר הפעה־סלקעטאאםר הפעגמיטאםר כמלר יאטשה,ר רבלער הדאליאסאאםר
האאדגע,רכךריסאאילתםרשורהעלמןרהמלדעיארלשורהכתאבהרהבאקלעתאת־המסיאתרהאירמקלערתלכיאר
חדשררבלערדוז,רהרלסקרבמאשעאןרבבדאה,רבדאמלא,רבוי־מלבן,רבסטאאהרשורהאצע,רבפאעלקרהשפה,ר
עישליאר מקלער ילר מלחוטר ראקעלןר יאייהר כבער הימתר שבלר במצבר ודבע.ר המאוהר שבאןר בפרער
ידעשרמהוךרבאקלעתארהשליוררורהילפןרשבלריילרבלדאםרימת:רמהםרהימצראםרלהתהואכאםר
כךרמתרדכןרמרמדןרשור ימת.ר מכלייאםר יילרמתרצבאםרבשרהרשיילר לכאצדר ימתר המאאצעאםר
הספעלתרלהימילתרלמקבורמשיהרתלקף:רהספעלתרמתגוהרבתלערהרלצמהרהגדלוהרבאלתערשור
החתאעהר יתר חלשפתר הספעלתר ו"המציה".ר העצלןר שור באלתער הטהלער הדחףר האצאעתא,ר הכלחר
היאיטליאטאבאתריורהמלבןרליתרהתהלמלתרשורהוי־מלבןרבתלערחללאהרממשאתרלאאחלדאת,רמרבער
ובטיר ילר סדער והשאתר יאיהרמבקשתר האיר רצמל.ר המלבןר יחערהמשמרלאלתרשור חאפלשר וכור
כוואםרילבאאקטאבאאםרההלומאםריתרהרלום;רהאירשפהרהמתחלוותררםרהרלוםרילריפאולרשפהר

המחלוותררלוםרברצמה.ר
מכיןרילבררהטרםרהשואשארלהיחעלן.רביאגלדרופאולסלף,רהסלפעריאילרמרקעריתרחללאאתר
החאאםרבתלךרושליל.רהספעלתרפלסרתררורקלרהתפערשבאןרהכתאבהרוחאאם,רלוכןרהאירמסלגות,ר
אלתערמןרהפאולסלפאה,רוחוץריתרהממדרהוי־יאשאר)היאמפעסליוא(רשבחאאם,רוהארשלתרוזעםר
הוי־יאשארשורהחאאםרלכךרוהלצאיריתרהכתאבהריורמחלץרוטקסט.רבמלביהרזה,רהספעלתרמעיהר
שוכתאבהריאןרתכואתרפלעמואתרלוחאאםריאןרתכואתרבאלגעפאת.רדללקירהחלוארלהשבעאעאלתרשור
הסלפעאםרהמלדעיאאם,רדללקירהגולתרהכפלאהרלהבדאדלתרהחשיאתרשוראצאעתםרהםרשהבאילרילתםר
ואצלערמרעכארהאגדאםרהרשלאאםרוהכאוריתרהתמלעהרלהעאבלארשור"הארשלת"רהחאאםר—רילתהר
תילרהרחמקמקהרהאלצעתרלברתריחתרחלתעתרתחתרכורזהלתרלהגדעהרקבלרה.רליםרכך,ר"עפאלןר
הגלף"רשורהסלפעריאילרמכשלוררבלערהמחשבה,רכפארשדוזרמצאאןרגםרבמסהרשופיאיל:רהכתאבהר
אלצעתריתרשפתהרשורהחלושהרכ"גלףרמעהאב"רלוי־יאשארהמכאורעצלןרלכלחרחאאםרבותארידוה.ר
הכתאבהרירשאתרומראןרתבארהרוילפיארקאלםרלבאטלאררתאדאםרובלי,רו"רםרלידמהרשרדאאןריאיםר
קאאמאם".7רבמלבןרזה,רכישערהפאולסלףרולבשריתרמסכתלרה"תשלשה"רשורהסלפערהלירמקבור

 Jean-Paul Sartre, “Un nouveau mystique”, Critiques littéraires, Situations I, Collection 6.ר
Idées, Éditions Gallimard, Paris 1947 pp.174-175

דלז, גואטרי, ?Qu’est-ce que la philosophie, לעיל הערה 5, עמ' 104–105, 166–167, 206  7.ר
 Critique et דלז,   ;]237  ,194  ,128-127 עמ'   ,5 הערה  לעיל  פילוסופיה?,  מהי  וגואטרי,  ]דלז 

clinique, לעיל הערה 4, עמ' 14–15, 114.



232   הקדמה:רמדלררצעאךרדוזריתרבקט ררורקלרהתפערשבאןרספעלתרופאולסלפאהר

רוררצמלרכ"אארלדרלאטיוא"רועפיריתרהתעבלת,רושחעע,רלולרבילפןרלאעטליוא,ריתרפעץרהחאאםר
חסערההגדעהרשהידםרהגבאורבמכייאזםרהגלפיארשולרלבתביאלתרהחשאבהרהמיפאאילתרילתל.ר

מיחערשדוזרהעחאבריתרתחלםרמחקעאלריורמרבערופאולסלפאהרהטהלעה,ריורהספעלתר
הפסאכלייואזהר הקלוילר,ר הייתעלפלולגאה,ר המדר,ר בתחלמאר זמילר ביאר יחעאםר מחקעאםר ליור
מלבהקתר לודלגמיר הרכשללאאםר התעבלתר בואמלדאר דעךר ויבןר אצאעתלר הפכהר להמתמטאקה,ר
וחשאבהרבאיתחלמאת.רהמלשגאםרששקדררואהםר—רלבהםר"מאשלעאםרעאזלמטאאם",ר"קללארמאולט",ר
"עאבלאאם",ר"הארשלאלתרמאילעאלת",ר"גלפאםרווי־יאבעאם"ר—רמצאראםריעגזרכואםרקליספטליואר

מרלעערהשעיהרלמשעטטאםרילפקרכלוורברבלערהמחקערהרתאדארשורמדרארהעלח.ר
רםרזית,רוירדארועילתרבכתבאלרשורדוזר"תאילערעחבראעארהרילרמיגערתלפרלתרעב־גליאר
שורהרתרהילכחאת",רטלרןריוןרבידאלרבספעלררורדוז.רדוזריאילרחלשבריתרמלשירהמחקערילר
יתרתחלםרהמחקערכשורצמם.רמחשבתלר"אכלוהרוהתחאורעקרתחתרהדחףרהיואםרשורמקעה־
מחשבה";8רהמקעהרהאחאדארלהקליקעטאר"יכפהררורהמחשבהרלגלעםרוהרוהאלתרוי־יאשאתר]...[ר
בראצלמלרשורהמהוךרשוהרהמרפאור'רדרקצה'ררלצמתה".9רהמקעהרהלירהמיוץריתרהמחשבהר
וציתרמתלךרהבחילתאהרהכוואלת,רכיאולרהגאחהר"מיחלעארגבלרשורהחלשברילרבעגררשבלרהליר
באןר ילר מתחתר השעלאר ההתהללתר שור הטהלע"ר "היאעלרר יתר וחשלףר כדאר בראיאל",10ר ממצמץר
כאצדרה"הארשלת"ר ילרהתחלםרהיחקעאם,רכדארוהעילתר המעכאבאםרהסאיגלועאאםרשורהתלפרהר
אחדררםרזיתרחלתעתר למכלייתרמצבארריאאיאםרמלבחיאםריךר יכעכתרבמצאילתרממשאת,רמיארהר
הקשעאםר לבתלךר שלילתר מבטר מיקלדלתר העףר בויר ילתםר למפעקתר מעכאבהר בחשיא,ר תחתאהםר

שליאם.ר
מפעספקטאבהרזלראשרוקעליריתרהמסהרשורדוזררורסמליורבקט,רהמלביתרכיןרועישליהר
ברבעאת.רדוזרעיהרבבקטר"ברורבעאת"רומסלעתרהמחשבהרשבאקשרורצב.רהקעאיהרבאצאעתלר
ליאוך,11  השבראםר שילתר מעישאתר דוזר שור כתבאלר יתר מוללהר היאעאר להמחזיאר הסלפער שור

 Alain Badiou, Deleuze, la clameur de l’Etre, Éditions Hachette Littérature, Pluriels, 8.ר
 Paris 1997, p. 27

שם,ררמ'ר26. 9.ר
אליאר 26,ר מטעם,ר עיליע,ר ראואר זעה",רתעגלםר כתלבלתרבמראןרשפהר הגדלולתר "האצאעלתר דוז,ר ז'אור 10.ר

2011,ררמ'ר30.ר
בעיאלןרבשיתר1972רצאאילרדוזרלגליטעאריתרבקטרכ"ברורבעאת"רורבלדה:ר"ייחילרמחפשאםרברואר 11.ר
בעאת.רייחילרזקלקאםרוברוארבעאת.רידמהרוילרשברוארהבעאתרהוולרכבערהגארל,רהםרוירחאכלרויל,ראשר
העבהריישאםר]...[רשחלשבאם,רמעגאשאםרלרלבדאםרבכאלליאםרדלמאם:רוירמדלבערבילפיהריוירבתחלשהר
רמלקהראלתערשור'עלחרהזמן',רשבהרחקאעלתרמתחלמאםרשליאםריפגשלתרזלררםרזלר]...[רייחילרקלעיאםריתר
יעטלרלכמחצאתרמאצאעתלרשורבקט"ר)l’Arc n’ 49, Éditions Inculte, Paris 2005, pp. 140-141(.ר
 Gilles Deleuze, Félix Guattari,( ב"ייטא־ידאפלס"ר החור השבראם,ר שילתר עישאתר מיזר ליכן,ר
L’Anti-Œdipe, Éditions de Minuit, Paris 1972, pp. 8, 18–19, 27, 91(,רשאמשהראצאעתלרשור
בקטרכמקלערחשלבררבלערדוזרלגליטעארבתלעראצאעהרשבאסלדהרזהלאלתרמפלצולת.רבספעםרשורדוזר
לגליטעאררורקפקירמלבירבקטרכדלגמירושאמלשרמאילעארבשפהרהמשקףרהזעהרפלואטאתרשורמרעך־
הגדהרקלוקטאבאר)ז'אורדוזרלפואקסרגליטעא,רקפקא — לקראת ספרות מינורית ]1975[,רתעגלםר
עפיורזגלעא־ילעוארלאלעםרעלן,רעסואיג,רתו־יבאבר2005(,רלבספעלרשורדוז,רפרנסיס בייקון: הלוגיקה 
 Gilles Deleuze, Francis( היאעאאםר האלצעאםר שיאר באןר יקלדלתרההשקהר מלצגלתר של התחושה,ר
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ילוםרהמסהרשופיאילרהאירטקסטרמילחערשדוזרכתברב־1992,רשיאםרמרטלתרופיארמלתל,רליאתןר
ומצלירבהרעמזאםרוחלוארהקטויארשכבערפשהרבל.רמסהרזל,רהילשיתריתרהכלתעתר"התשלש",ר
האירהתאילערהמקאףרבאלתערשהריאקרדוזרורבלדתלרשורבקט.רבמקלערהאירשאמשהרכ"יחעאתר
 Éditions deדבע"רוקלבץרתסעאטארטוללאזאהרשורבקטרשעיהרילערבהלציתרהספעאםרהחשלבהר

Minuit,רהלציתרהבאתרשורדוזרלבקטרגםראחד.12 
הכתאבהר סגילןר הליר זלר במסהר הקלעיר שור ובלר תשלמתר יתר הולכדר העישלןר הדבער
דוזר שכתבר הספעלתר רור הקצעאםר וטקסטאםר ממצהר דלגמיר מהללהר המסהר דוז.ר שור האאחלדאר
בשילתרהתשראםרהמלקדמלת.ריאןרזהרטקסטריקדמארבמלבןרהמסלעתא;רדוזריאילרידעשרוהלכאחר
טריה,רומסלעראדררילר"והסבאעראלתערכדארוהאלתרמלבןראלתע",רכִימעתלרשורפלורעאקע.13רמיגד,ר
הטקסטריאילרמקשהרשוירוצלעך,רהכתאבהריאיהרמפלזעתרלמתפזעתרליףריאיהרמגששתרברוטהר
לדחלסרמילדרהתלבררמןרהקלעירוהתמסער זהלרטקסטרממלקדר בוירודרתריתרדעכה.רידעבי,ר
כתאבתל:ר כדאר תלךר חלקאלר יתר אלצער הטקסטר רצמל.ר מתלךר ילברר שכמלר מחשבהר ותלליאר כלולר
עישאת,רכורמשפטרמצאבריתלןרהמלגדערבבאעלע;רשיאת,רילצעתרבלרהביאהרמעחבאתרשורמרעכלתר
האחסאםרבאןרהיתליאם;רשואשאת,רהיתליאםררצמםרמשתיאםרוילערמרעכלתרהאחסאםרהילצעלת,רלכךר
ההביאהרהמעחבאתררצמהריהפכתרותילרה.רבדעךרזלראכלורדוזרוומלדרמהםרהיאבעאםרהשליאםר
שור"המכליהרהבקטאייאת":רהלירממפהרלמיתעריתרמעכאבאה,רמגדאערלממאאןריתרפעטאהרלבתלךר
כךרמעיהרכאצדרהםרפלרואםרזהררורזה,רכאצדריאתןרוהפראורמחדשריתרהמכליהרהכלוות,רלבדר

בבדר—רכאצדרהמכליהרפלרותרברצמה.רזהלריאתלחר"פלסטסטעלקטלעואסטא"רהוכהרומרשה.
יאתןרודמלתריתרהמסהרואצאעהרמלזאקואתרהמצאגהרלעאיצאלתררורילשי.רכבערבפתאחהר
פאגלעלתר הםרשתאר ל"הראאף"  כלול:ר"התשלש"ר אתפתחרהמימער דוזררורהילשירשממילר מכעאזר
קליספטליואלתרמעכזאלתרבאצאעתלרשורבקט,רלהיחתרשליהרבתכואתרמןרהשיאאה.רושאטתלרשור
"סתםר יאיהר "תשאשלת"ר שכןר שלילת,ר סדעלתר שתאר באןר בקטר שור באצאעתלר והבדאור אשר דוז,ר
ראאפלת".ר"הראאף"רממצהררדרתלםריתרמאמלשרהיפשעא,ר"התשלש"רממצהררדרתלםריתרהיפשעאר
רצמלר—ר"יתרמהרשאינו מתממשרבתלךרהיפשעא".14ר"הראאף"רממצהריתרמאמלשרהיפשעאררור
אדארצאעלפאםרהרלקבאםריחערתכואתרילרסדעאררדאפלאלתרמחאאבאם,ר"התשלש"רממצהריתררצםר
האלתלרשורהיפשעאררוראדארצאעלפאםרועאק,רושםרהתמלעהרבובד,רתלךרהתגבעלתררורכורתכואתר
לרורכורסדעררדאפלתרבישערהלי.רכישער"הראאף"רמעגאשרשהלירמאצהריתרהממשארכלול,רהליר
אכלורוהשתערררורהמאטהרכדארויגלערכלח.ר"התשלש",רורלמתרזית,רמללתעררלדרבטעםרהתחאו.ר

 Bacon, Logique de la sensation [1981], L’ordre philosophique, Éditions du Seuil, Paris
"הסעטר הכלתעתר יתר הילשיר במימער וקליניקה,ר קריטיקה  היחעלן,ר בספעלר pp. 51–52 ,2002(.ר
היאעארהחשלברבאלתער)'סעט'רשורבקט(",רדוזרמיתחריתרהתסעאטרשכתברבקטרב־1963,רלבמימער
יחערמלזכערשאעלרהיחעלןרשורבקט,ר"יאךרולמע",רשיכתברב־1988,רכמלפתרוגמגלםרושליארברור
רלצמהרפליטאתראאחלדאת,רלעילרדוז,רCritique et clinique,רוראורהרעהר4,ררמ'ר36–39,ר139–140.
 Samuel Beckett, Quad et autres pièces pour la télévision, suivi de L’Épuisé par Gilles 12.ר

 Deleuze, Éditions de Minuit, Paris 1992, pp. 55-79
 Paul Ricœur, Réflexion faite: Autobiographie intellectuelle, Éditions Esprit, Paris 1995, 13.ר

p. 51
כורהצאטטלתרממימעלרשורדוזררורבקטרוקלחלתרמןרהתעגלםרהמלבירוהון,ררמ'ר237–248.ר 14.ר
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ילתערושבתריורהשלוחן,רעישלרמלעכןררורהאדאאםר"רורסףרהקץ",רבדלמהרומארשסלבור הליר
פרםר שכתבר כפאר וחדלו,ר אכלוהר יאיהר שההללאהר בשעלר רור חשר שהליר משלםר שאיה,ר מידלדאר

רמיליורולאיס.15רבראיארדוז,ר"זלהארהתילחהרהיאלמהרבאלתע".ר
כךרהלוכלתרלמתפתחלתרבהדעגהרשתארהסדעלת,ר"הראאף"רל"התשלש".רההבדורבאןרהשתאאםר
מןרהעלמיאםר האצאעהרהבקטאייאת:ר הז'ייעאםרהימילתאאםרשור פאר מתגוגורבצלעלתרשלילתררור
המלקדמאם,רדעךרהמחזלתרלרדרהילבולתרהמילחעלת,רהתסכאתאםרועדאלרלהתסעאטאםרוטוללאזאה.ר
בהאקשעןר—ריל,רוחולפאן,רבהאיתקןרזלרמזלר—ראלצעלתרהסדעלתרסטעלקטלעלתרמעחבאלתרמשלתפלתר
באןר"התשלש"רהמקלבררו"ראאף"רהמתעלצץרווירהעף,רכמלרַהיםרלקוֹלברבסופמשחק:ר"האלשבר
הלירהֵרדרישערסבאבלרחגרהיחערכדארוהרצאםריתרכורעמלתרהראאפלת.רהאלשברימצירשםרבטעםר

ילודרלבטעםרהיחערמתחאו".ר
עב,ר לבהלמלער ולגאר בבעקר מֻוללהר המימער שור הראקעאר הילשיר הצגתר דוז,ר יצור כעגאור
בתילרהרעחבתרמרלףרהשליותרמלשגאםרמשדלתרמחקעריחעאם:רהמסהרעצלפהרמלשגאםרמתחלמאר
הקלמבאיטלעאקה,רהפאזאקהרלהולגאקה,רוצדרמלשגאםרלילסחילתרשורדוזררצמלרהוקלחאםרמתלךר
בהר משלבצאםר כךר רור בילסףר מישורים.16ר אלף  מתלךר "עאטלעיו"ר ומשור הקלדמאם,ר ספעאלר
יזכלעאםרשורשמלתרהסלפעאםרלההלגאםרהמיכוסאםרדעךרקברריתרהרלוםרהדוזאייא:רשפאילזה,ר
לפואקסר גלדיער ולקר ז'יןר בויישל,ר מלעאסר בארטלבי,ר שור הושלןר מטברר רםר מוללאור יאטשה,ר
גליטעא.רלכאיהרוילשיהרהמלצהע,רהמסהרגדלשהרבמלבילתראשאעלתרלרקאפלתרמאצאעתלרשורבקט,ר
בכלתעלתרכתבאלרלבשמלתרדמלאלתרמתלכם.רדארועילתרכאצדרדוזרמשבץריתרכוריוהרבטקסטרשולר
כדארוהעגאשרמהלרהכלחרהיליטל־פליטארהמלריקרוהםרלכאצדרהםרמשיראםררורפיארהשטחריתר

הצלפןרהבקטאייא.ר
אאתכןר בקט.ר יתר דוזר צעאךר מהר ושםר השיוהר רור רליהר יאילר רדאאןר זהר תאילער יבור
שהתשלבהרוכךרגולמהרבשיוהרמדלררהפאולסלפאהרזקלקהרבכוורוספעלת.ראצאעתלרשורבקטרהאיר
"מקעה־מחשבה"רשבלרפאעלקרהשפהרכעלךרבפאעלקרהגלף;רהדה־קלמפלזאצאהרהלוכתראדרבאדררםר
הדה־פאגלעצאה.רבדלמהרויאטשה,רשהראדרשבהאעלתרדאיוקטאתרמלבהקתריאתיהרולרעקרבאאסלעאם,ר
תעלמתלרהגדלוהרשורבקטרוולגאקהרירלצהרבכךרשהעיהר"שהמאצלאררדרתלםר]שורהיפשעא[רכעלךר
בהכעחרבתשאשלתרפאזאלולגאת",רכדבעארדוז.רילוםרבקטריאילרמסתפקרבהכעזהררורכך.רכתאבתלר
האירשדהרקעברשורצאעלפאםרהמתאשאםררצמםרודרת,רשדהרכלחלתרשבלרהשפהרלהגלףרמתפעקאםר
לרור הטלטיואתר האצאעהר רור בהכעזהר למסתפקאםר יאמלסר רור עבאםרשלמעאםר "סלפעאםר בפלרו:ר
מלתרהייא.ריךריאןרדארבכך,רויריאפטערמההפשטהרכוררלדרויריאללכחר'יאךרזה',ריאךראלצעאםר
'יאילליטע'רמבוארוהלצאירמכוורחשבלןריתרהטרלאלתרליאךרהייארמתפעקרמבוארוהלצאירמכוור

חשבלןריתרהגללארהרליתרהסאעחלן:רהיה,רכךרמאלון מת". 
"המכליהרהבקטאייאת"רהאירולגאקהררורשלםרדבע,רולגאקהרועאק,רולגאקהרשורתשלשאם.ר
בקטרמעיהרשהחלכמהרהגדלוהריאיהראכלוהרויבלרריוירמתלךרדקדקילתרמלקציתרשורהמרשהר
לההבור חלשפתריתרהידאשלתר האיר לבכךר בותאריפשעאת,ר ירשאתר רדרשהשאטהררצמהר הולגאר
הטמליאםרבאסלדלתאה.רזהלר"מדררחדרשורהיפשעא"רשבלרמאצלארסךרהצאעלפאםרשורהילבאאקטאםר

Emmanuel Levinas, Le temps et l’autre, Éditions Puf, Paris 1983, p. 27 15.ר
 Gilles Deleuze, Félix Guattari, “Plateau 11: 1837 – de la ritournelle”, Milles plateaux, 16.ר

Éditions de Minuit, Paris 1979, pp. 381-433
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היתליאםרילרמאצלארהשפהרהמבארהרילתםריאיםרמלבאואםריורחאעלתרהפרלוהרהסיעטעאייאתריויר
יורהסחעחלעתרההעסיאתרשור"התשלש"רכייטא־גאבלער)כייטאתזהרויו(,ריוריא־הפרלוהרכגבלור
הפיאמארשורכורפרלוהריפשעאת.רבייולגאהרחלצתרתעבלאלתרלאבשלתריאתןרולמערשהאחסרבאןרבקטר
וסיעטערכמלהלרכאחסרבאןרשולםררואכםרובאיואק:רבקטראכלורוהעחאקרוכתריורמרבערודבעאר
התלכחהרהמרמאדאםריתרהחאעלתרבאחסרהפלךרוכבאולת,רשכןראצאעתלרקלעיתרוירעקרויטעלור
הדלקסהררוראדארהיליסיסרהפעדלקסואריויריףרוהסטהרגמלעהרשורהמבטריורמרבערוכורדלקסהר
בישערהאי.רכמלרההבדורבאןרמארששלכחריתרהמפתחרובאתלרבשור"ראאפלתל"רובאןר"התשלש"ר
ששלכחרמהארבכוורהדותרשהמפתחרשולררשלארופתלח,רכךרדוזרמלצירבבקטריתרההאסטרהגמלער
מהושלןרהמאולואת,ררורמולירכלבדרמשקוהרהמלסעארלהתבליא,רוושלילתריחעלת,רהמבאילתררמןר

צלעלתרחשאבהרלאצאעהרחדשלת.ר
שור היפאעמטאבאר בילפקר מתעחשר הליר כישער עקר גלפיאר בפאעלקר יקשער השפהר פאעלקר
אצאעתאלתרוי־מאולואת.רדוזרמלצירב"מכליהרהבקטאייאת"רתהואךרחאלבארשיאילרחדורוהתפתחר
לוהאללצע.רהכלורבירואדארמאצלארחלץרמהתשאשלתררצמה,רהיהפכתרוכלחרהמיאררשורהאצאעה.ר
יאתןרולמער יאתיתרומאצלארמכאללןרשהאירמלעכבתרמילסףרשורתשלשאם.ר האצאעהררצמהרבותאר
שהתשלשרהבקטאייארהלירפאגלעהריאעלראתרמלפשטתרהמלשכתריואהרימצראםרושליאאםרחדשאםר
באטלאר האיר בקטר שור כתאבתלר דוז,ר שור ודרתלר רצמה.ר ההבדור תילרתר יתר והלואךר שבכלחםר
ואאילשרקאלמארילרוחשדרבכללילתאהןרשורהמאואם,רבאאחלדרכישערהכתאבהרפלתחתרפתחרוהלציתר
השפהריורמחלץרורצמה.ראשר"וחלעעריקבאם"רבשפה,רכלתברבקט,רכדארשמהרשמרבערוהראחוחור
דעכה.ראשרוכתלשריתרחאשלבאה,ריתרזאכעלילתאהרליתרסאפלעאהרשורהשפהרהמאולואתרכדארוהגארר

יורהמקלםרשבלרהאירולכדתרמעילתרילרקלולתרוי־ושליאאם.ר
דמלאלתאה.ר רםר גללרתר ליאיהר בתלךרשתאקלתאהר מסתגעתר יאיהר בקטר אצאעתלרשור ליכן,ר
ידעבי,רהאיריאיהרחדוהרוהתעבלת,רוהכאורימצראראאצלגרשליאםר—רתילרתרהמעחברהתאיטעוא,ר
התדערהעדאלפליא,רהמלזאקה,רהדאמלארהקלוילראר—רלוהעכאברמהםרצאעלפאםראאחלדאאם.רדוזרמסכםר
לילמערכאראצאעתלרשורבקטרמלעכבתרמשולשרושלילתרשלילת:רושלןרשוריטלמאםרהמצעפתרשמלתר
שור טהלעהר לושלןר שליאם,ר קלולתר פוטאר באןר מבחאיהר ילר הממזגתר זעמאםר שור ושלןר לחפצאם,ר
דאמלאאםרלמעחבאםרהמתפלגגתרכמלרצואואםרלצבראםרבותארמלגדעאם.רכוריחתרמהושלילתרהוולר
ממצהרבדעכהריתרהיפשעא,רלהמרבערבאןרהושלילתרמבאיריתרהאצאעהרואדארזאקלקרמעבא,ררדר
האאתהר יחתר מספער "ושלןר ה"פתלח":ר בתלךר עלטטתר ילר העאקר בתלךר יאצבתר האיר המקלםרשבלר
ושלןרהעלמיאם,רלשאיהרמגאררבואט;רושלןרמספערשתאאםרמתללהריתרמסולואהרהעבאםרבעלמיאםר
)אלושם(,רמצאפהריתרמחזלתרהתאיטעלןרלמתפעצתרבתסכאתארהעדאל.רליאולרושלןרמספערשולש,ר
מילים,ר ללא  פעולה  מאושרים,ר )ימים  התאיטעלןר דעךר לרבעהר זה(,ר )איך  בעלמןר שילודהר

קטסטרופה(,רמלציתרבתסעאטאםרוטוללאזאהריתרסלדרהמרעךרשוה".




