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התשוש 
ז'יל דלז

זול'אלסתםלעדדפות,לאנדל'אלעדדףלכךל התשושלאדנוליומהל'עדדף.ל"'מרותלהע'דדהלהת'ו'ה,ל
סתם".1להעדדףלסוב'למכךלשכברלאדןל'ולכ'לאפשרותל)סובדדקטדבדת(:להואלאדנולמסוג'ל'ממשל
ו'ולאתלהאפשרותל)האובדדקטדבדת(להקטנהלבדותר.לאו'םלהאפשרותלש'להעדדףלנותרתלתמדיל
מדמושל 'דידל האפשרדל הבאתל במ'ואו;ל האפשרדל אתל 'ממשל נדתןל 'אל ש'עו'םל מפנדל בעדנהל
אתל ממצהל התשושל ואד'ול ב'ביל המדמושל אתל ממצהל העדדףל מחיש.ל 'הדווצרל 'ול גורמתל אףל

 Gilles Deleuze, “L’Épuisé”, in Samuel Beckett, Quad et autres pièces pour la télévision,  *
 Éditions de Minuit, Paris 1992, pp. 55-79

 Samuel Beckett, Nouvelles et textes pour rien (1946-1950), Éditions de Minuit, Paris 1.ל
1955, p. 128

התרגומדםל פדל ע'ל כאןל הובאול 'עברדתל תורגמול שכברל בקטל סמוא'ל ש'ל דצדרותל מתוךל ]צדטטותל ל
אורל ראול שטרםל דצדרותל מתוךל צדטטותל העברדות.ל 'מהיורותל מפנדםל המקוםל ומראדל הקדדמדםל
י'זל ש'ל במאמרול המצודנותל 'מהיורותל מפנדםל המקוםל ומראדל המאמרל 'צורךל תורגמול בעברדתל

)המתרגם(.[
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האפשרדלכו'ו.2להעדדףלאדנולמסוג'לעויל'ממש,לבנדגויל'תשוש,לשאדנולמסוג'לעויל'אפשר.ל
"שדירשולממנדלאתלהב'תדלאפשרד,לנדחא,למהלעוילדוכ'ול'ירושלממנד?".3ליברלאדנולאפשרדל
עוי:לשפדנוזדזםלעדקש.להאםלהתשושלממצהלאתלהאפשרדלבש'להדותולתשושלאולשהואלתשושל
בש'למדצודלהאפשרד?להתשושלמתדשלעצמולבילבבילעםלמדצודלהאפשרד,לו'הפך.להואלממצהלאתל
מהלשאינו מתממשלבתוךלהאפשרד.להואלגומרלסוף־סוףלעםלהאפשרד,למע'ל'כ'לעדדפות,ל"כידל

'גמורל''אלסוף".4 
בצורתל א'אל מתממשל אדנול האפשרדל האפשרודות.ל כ'ל מכ'ו'ל אול מקורל הואל א'והדםל
נגזרת,לבצורתלעדדפות;להתשדשות,ל'עומתלזאת,להדאלמצבלטרוםל'דיה,לבטרםלכ'להתממשותל
אולמדמושל)"ודתרתדלעוילבטרםלנו'יתד"(.5למדמושלהאפשרדלהואלת'ודלתכ'דתלמסודמת,לתוכנדתל
אולסירלעידפודות:לאנדלנוע'לנע'דדםלכידל'צאתלהחוצהלונע'דלבדתלכידל'הדשאר.לכשאנדלמיבר,ל
'מש'לכשאנדלאומרל"השמשלזורחת",לבןלהשדחלש'דלמשדבל"זהלאפשרד..."למפנדלשהואלמצפהל
'ראותלכדצילהשמשלתשמשלאותד:לאנדלדוצאלהחוצהלכדלהשמשלזורחת...6להשפהלמבדעהלאתל
האפשרדלרקלכאשרלהואלח'לע'למדמושלכ'שהו.לשהרד,למןלהסתם,להשמשלדכו'הל'שמשלאותדל
גםלכידל'הדשארלבבדת,לאו,ל'ח'ופדן,לאנדלדכו'ל'הדשארלבבדתלבהתחשבלבאפשרדלאחרל)"השמשל
שוקעת"(.למדמושלהאפשרדלנגזרלאפואלמתוךלדחסלש'להוצאהלמפנדלשהואלמנדחלתכ'דותלוסירדל
עידפודותלמשתנדםלהמח'דפדםלתמדילאתלקוימדהםלובאדםלבמקומם.להוורדאצדות,להתח'דפדם,ל
אדברדלהבֵררהלהמוצדאדםלזהלאתלזהל)'ד'ה—דום,ל'צאת—'הדכנס...(ל—לכ'לא'הלמבדאדםלעםל

הזמןל'עדדפות.ל
התשדשותלשונהלבתכ'דת:לנדתןל'צרףלאתלמכ'ו'להמשתנדםלשבסדטואצדהלרקלבתנאדל
שזונחדםלכ'לסירלעידפודותלוכ'לתכ'דתלאולמשמעות,ל'אלעויל'שםלדצדאהלאולכנדסה,ל'אלעויל
'שםלשדמושלב'ד'ותלאולבדמדם.לנדתןל'עשותלמשהו,לאךל'אלנדתןלעויל'ממש.לנע'דדםל—לנשארדם.ל
נע'דלבדתל—לדוצאדם.לכ'לזאתלמב'דל'דפו'לבחזרהל'תוךלה'א־מובחןל]indifférencié[לאול'תוךל
אנחנול 'רדק.ל אב'ל עצמנו,ל אתל מפעד'דםל אנחנול פסדבדות:ל זול אדןל הדיועה.ל הנדגוידםל אחיותל
עדדפדםלממשהו,לאב'לתשושדםל'רדק.לאדברדלהבֵררהלנותרדםלבעדנם,לההבחנותלבדןלהמונחדםל

]'כ'לאורךלהמאמרלי'זלמשחקלבכפ'להמשמעותלש'להפוע'לépuiser:להןל"'מצות"לוהןל"'התדש".ל 2.ל
ובהלבעתלמתדשהלאתל )épuise(לאתלהאפשרד"ל ע'לפדלי'ז,להימותלהספרותדתלש'לבקטל"ממצהל
עצמה;להדא־הדאל"התשוש"ל)l’Épuisé(.לעוילע'לכךלראולבהקימהל'תרגום,ל'עד'לעמלל235-229 

)המתרגם(.[ל
סמוא'לבקט,ל"א'ושם"ל)1953(,להטרילוגיה,למצרפתדת:לה'דתלדשורון,לספרדלסדמןלקרדאה,להקדבוץל 3.ל

המאוחי,לת'־אבדבל1997,לעמלל294.
 Samuel וראול ”Pour finir encore“,ל בקטל ש'ל המאוחרל הטקסטל כותרתל אתל כאןל מצטטל ]י'זל 4.ל
 Beckett, Pour finir encore et autres foirades, Éditions de Minuit, Paris 1976, pp. 9-16

)המתרגם(.[
שם,לעמלל38. 5.ל

השפהל"אדנהלמבטאתלאתלמהלשקורה,לא'אלאתלמהלשדכו'ל'קרות...לאםלתאמר:ללנשמעולרעמדםל,ל 6.ל
בכפרלדענול'ך:לזהלאפשרד,לזהלמתאפשר...לכשאנדלאומרלשהשמשלזורחת,לאדנדלאומרלזאתלכ''למפנדל
שהשמשלזורחת...ל]א'א[למפנדלשאנדלחשלאתלמהלשבכוונתדל'ממש,לוזרדחתלהשמשלמשמשתלרקל
 Brice Parain, Sur la dialectique, Éditions Gallimard, Paris(הזימנותל'כך,לתדרוץלאולטדעון"ל

pp. 61, 130 ,1953(ל
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אףלהו'כותלונעשותלמפורשות,לאךלעתהלאדברדלהבֵררהלאדנםלמשמשדםלעוילא'אלאתלהתמורהל
ב'בי,לוע'לכןלהםלמאשרדםלאתלעצמםלבמרחקלהב'תדלנדתןל'התרהלש'הםל]indécomposable[.ל
ידלאםלנאמרלע'לאדרועלשהואלאפשרד,לכדווןלשאדרועלמתרחשלאךלורקלאםלהואלנב'על
בִרדקלואםלהואלמבט'לאתלהממשדלשא'דולהואלחותר.לאדןלקדוםלא'אלבאפשרד.להשמשלשוקעת,ל
השמשל'אלשוקעת;לדורילגשם,ל'אלדורילגשם;ל"כן,להדדתדלאבדלוהדדתדלבנד".7להבֵררהלנעשדתל
שבול הרדק,ל עםל מתמזגל האפשרד,ל מכ'ו'ל וא'והדם,ל עצמו,ל בתוךל אב'ל נח'ק,ל הכו'ל מכילה,ל
כ'ליברלהואלשדנוד.ל"בשעשועדםלפשוטדםלהזמןלמשתעשעלעםלהמרחב,לפעםלבצעצועדםלכאןל
מדמוש,ל 'דידל 'הבדאול מב'דל באפשרדל משחקותל בקטל ש'ל הימודותל שם".8ל בצעצועדםל ופעםל
הןלשקועותלכ'לכךלבמצבלאפשרד,לההו'ךלונעשהליוחק,לכךלשהןלאדנןלנותנותלאתליעתןל'מהל
שהו'ךלומתרחש.לסירתלהתמורותלש'לה"אבנדםל'מצדצה"לבמולוילהדאלאחתלהיוגמאותלהדיועותל
בדותרל'כך.לכברלבמרפי,להגדבורלמתמסרל'עשדדתלצדרופדם,ל'קומבדנטורדקהלבחמשלעוגדות;ל
הואלמתאמץל'התגברלע'לכ'לסירלעידפודותלשהואלוכךל'השת'טלע'למאהלועשרדםלהאופנדםל
ש'להתמורהלהכו''ת:ל"מסונוורלמהפרספקטדבותלה''ו,למרפדלהשתרעלכו'ולע'להעשב,ל'ציל
עוגדותלהבדסקוודטדםלשאפשרל'ומרלע'דהן,לכפדלשנאמר,לבציק,לע'להכוכבדם,לשנצנוצהלש'ל
האחתלהדהלשונהלמנצנוצהלש'להאחרת;לכ'ומר,לרקלאםל'אלדעידףלאתלהאחתלע'לפנדלהאחרתל
ֵדיעלכדציל'עכ'לאתלמהותן".I would prefer not to 9:10לזולמטבעלה'שוןלהבקטדאנדתלש'ל
בדדחויל מתדשות,ל סירותל כ'ומרל ממצות,ל סירותל כו'הל רצופהל בקטל ש'ל דצדרתול בארט'בד. 
ַואטלע'לסירתלהצדוילש'ול)גרב—גרבדון,למגף—נע'—נע'־בדת(,לאולסירתלהרהדטדםל)כוננדת—
מדטה—י'ת— ע'־הרג'דדם—ע'־הראש—ע'־הבטן—ע'־הגב—ע'־הצי,ל מראה—שדיה—כדור,ל
ח'ון—אח:לחמדשהלעשרלא'ףלמצבדם(.11 ַואט הוא רומן הסירות הגיו' שבו מר קנוט,לשאדן 
'ו כ' צורך א'א 'הדות ''א צורך,למדדעי 'עצמו אך ורק צדרופדם המכד'דם את הצדרופדם 

האחרדם ואשר נסדבותדהם כבר הבשד'ו.ל
מ'אכת עשדדת הצדרופדם הדא מיע או אמנות הממצה את האפשרד באמצעות אדברד 
תום  עי  האפשרד  את  'מצות  המסוג'  הדחדי  הוא  התשוש  אך  זה.ל את  זה  המכד'דם  בֵררה 
משום שהוא זנח כ' צורך וכ' עידפות,לכ' תכ'דת וכ' משמעות.לאדש זו'ת התשוש אדנו יד 
ובמערכדם  בטב'אות  תוכנדותדו  את  'המדר  נא'ץ  ידו.להתשוש  יקיקן  בעת  ובה  שווה־נפש 
חסרד פשר.לרוחו טרויה בסיר היברדם שבו ע'דו 'בצע את חובותדו,לבצדרופדם שבהם דע'ה 

בקט,לNouvelles et textes pour rienל,ל'עד'להערהל1,לעמלל134. 7.ל
 Samuel Beckett, Watt (1945), Éditions de Minuit, Paris 1968, p. 75 8.ל

Samuel Beckett, Murphy (1938), Éditions de Minuit, Paris 1954, p. 73 9.ל
בארטלבי,למאנג'דת:ל ]י'זלמאזכרלכאןלאתלסדפורולש'למ'ווד'ל"בארט'בד",לוראולהרמןלמ'ווד',ל 10.ל
 Gilles Deleuze, “Bartleby, ou la formule”, וכןל 1988,ל דשרא'ל תרמד',ל ספרדתל 'וד,ל יפנהל
Critique et clinique, Éditions de Minuit, Paris 1993, pp. 89-114; המסהלתורגמהלבח'קה,ל
וראולזלד'לי'ז,ל"בארט'בדלאולמטבעלה'שון",למצרפתדת:לאדהלברודר, המעורר,ל2,ל1997,לעמלל58-

73.ל)המתרגם(.[
212–214.לפרנסואהלמארט'לכתבלמחקרלמיוקיקל 208–209,ל 8,לעמלל Watt,ל'עד'להערהל לבקט,ל 11.ל
 François Martel, וראול ב־Watt,ל הבֵררותל וע'ל הסירותל ע'ל הקומבדנטורדקה,ל מיעל ע'ל בדותרל
Jeux formels dans Watt”, Poétique, 10, 1972, pp. 153-175“,לוכןלסמוא'לבקט,ל"מא'וןלמת"ל

)1951(,להטרילוגיה,ל'עד'להערהל3,לעמלל159:ל"הכ'לנח'קלבתוךלעצמו".ל
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בדיו 'בצע שנד יברדם בעת ובעונה אחת,לכשהיבר עידדן נירש,ל'רדק.לבקט הראה שהמדצוד 
ביומה  ''וגדקה.לזאת  הגיו'ה  תרומתו  זוהד  פדזדו'וגדתל—  בתשדשות  בהכרח  כרוך  תום  עי 
מעט 'קבדעתו ש' נדטשה כד האדידא' המיעד כרוך בהכרח במעדן נדוון ודטא'ד,לכמו 'מש' 
אצ' האדש בִבדצת הע'וקה,לאשר ב"נדקדון־היעת ש' הרוח"לבדקש ''מוי הכו' ע' מוחה ש' 
הע'וקה.12 עשדדת הצדרופדם ממצה את האובדדקט ש'ה,לרק משום שהסובדדקט ש'ה תשוש 
בעצמו.למה שדש 'מצותו עי תום ומד שמוצה עי תוםל)exhausted(.להאם צרדך 'הדות תשוש 
כיד 'התמסר 'עשדדת צדרופדם או שמא עשדדת הצדרופדם הדא המתדשה אותנו ומוסרת אותנו 
'דידה ש' התשדשות?לואו'ד 'א נדתן כ'' 'הפרדי בדן השתדדם,לבדן עשדדת הצדרופדם ובדן 
התשדשות?לגם כאן,לאדברד הבֵררה מכד'דם זה את זה.לאו'ד כמו ציו האחורד וציו הקימד ש' 
אותו היבר עצמו:למובן או מיע חי ש' האפשרד הנקשרל— או דותר נכון נדתקל— מהתפרקות 
הרבה  'בקט:להידדקנות  גם  נכונדם  מוסד'  ע'  אומר  שב'אנשו  האנד.להיברדם  ש'  פנטסטדת 
בדותר וההתפוררות הקדצונדת בדותר;לכ'כ'ה ב'תד מוגירת ש' נוסחאות מתמטדות ומריף 
אחר מה שאדן 'ו צורה ונדסוח.13 א'ו הם שנד צידה ש' התשדשות,לשנדהם גם דחי נירשדם כיד 
'בט' את הממשד.לסופרדם רבדם שומרדם ע' נדמוס ומסתפקדם בהכרזה ע' הדצדרה הטוטא'דת 
אדך  זה",14  נדווכחל"אדך  'א  עוי  כ'  מההפשטה  נדפטר  בכך,ל'א  יד  אדן  האנד.לאך  מות  וע' 
דוצרדםל"אדנוונטר"למב'ד 'הוצדא מכ'' חשבון את הטעודות ואדך האנד מתפרק מב'ד 'הוצדא 
זהולחוסרלאונדםלכפו',לכפדל מאלון מת.ל הסדרחון:להנה,לכך  ואת  הגוודעה  את  חשבון  מכ'' 
שאומר/תלהתשוש/ה:ל"אנדל'אלאשם/אשמהלבאמנותלהצדרופדםלאולבקומבדנטורדקה,לזהלנפ'ל

ע'דלמשמדם.לבנוגעל'שארלאנדלמצהדר/הלע'לעצמדלחף/חפהלמפשע".15 
דושבל 'דמוידםלארוך.למצרףלהצדרופדםל זהולמיעלהמצרדךלמס'ו'ל דותרלמשזולאמנות,ל
א'לשו'חןלה'דמוידםלש'ו,ל"במושבל'מינדםל/לעילשהגוףלהנצמת,ל/לב'ּותלִאטדתלש'להים,ל/ל
רוחלִעְוִעדםלחמומהל/לאולרפדוןלריום".16לרפדוןלהגוףלהנצמתלאדנולקוטעלאתלה'דמוידם;לאירבא,ל
נותרל'שבתלא'לשו'חןל הואלמש'דםלאותם,לבהלבמדיהלשהואלמתנהלומ'ווהלאותם:להתשושל
ה'דמוידם,ל"ראשולמורכןלנחלע'להדידדם",17לדידדםלע'להשו'חןלוראשלע'להדידדם,לראשלמשוטחל
ע'לפנדלהשו'חן.לזוהדלהתנוחהלש'להתשוש,להשבהלומופדעהלע'לבבואותדהלב"'ד'הלוח'ומותל

]ראולפרדירדךלנדטשה,לכה אמר זרתוסטרה,למגרמנדת:לאד'נהלהמרמן,לעםלעובי,לת'־אבדבל2010,ל 12.ל
עמלל347–350ל)המתרגם(.[

Maurice Blanchot, Le livre à venir, Éditions Gallimard, Paris 1959, p. 211.להחרפתלהמובןל 13.ל
ש'להאפשרדלהדאלתמהלקבועהלבהאיש בלא תכונותלש'לרוברטלמוסד'.ל]פרקלזהלש'לב'אנשולע'ל

מוסד'ל'אלנכ''לבאסופתלכתבדולש'לב'אנשולשתורגמול'עברדתל)המתרגם(.[ל
 Samuel Beckett, Comment c’est, Éditionsי'זלרומזלכאןל'כותרתלרומןלמאוחרלש'לבקט,לוראול[ 14.ל

de Minuit, Paris 1961ל)המתרגם(.[
 Samuel Beckett, “Assez”, Têtes-mortes, Éditions de Minuit, Paris 1972, p. 36 15.ל

]וד'דאםל ראולשדרולש'לדדטסלששדמשלכמקורלהשראהל'דצדרהלהט'וודזדונדתל"...אב'להעננדם..."ל 16.ל
הקדבוץל קרדאה,ל סדמןל ספרדל זניבנק,ל שמעוןל מאנג'דת:ל שירים,ל מבחר  "המגי'",ל דדטס,ל בט'רל
המאוחי,לת'־אבדבל2000,לעמלל48;לסמוא'לבקט,ל"...אב'להעננדם...",למחזות: כל יצירותיו בדרמה,ל

מצרפתדתלואנג'דת:לשמעוןל'וד,לאונדברסדטתלת'־אבדב,לת'־אבדבל2007,לעמלל489ל)המתרגם(.[
]ראולסמוא'לבקט,ל"'ד'הלוח'ומותל]Nacht und Träume[",למחזות: כל יצירותיו בדרמה,לשם,לעמלל 17.ל

526ל)המתרגם(.[
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]Nacht und Träume[".להמקו''דםלש'לבקטלדוצרדםלג'רדהלש'לתנוחות,לתנויותלועמיותלמןל
המתמדהותלבדותרלמאזלינטה.למאקמאן,למןלהסתם,לשםל'בל'כךל"שטובל'ולדותרלבדשדבהלמאשרל
בעמדיהלובשכדבהלדותרלמבדשדבה".18לאו'םלנדסוחלזהלהו'םלאתלהעדדפותלדותרלמשהואלהו'םל
אתלהתשדשות.להשכדבהל'עו'םלאדנהלהסוף,להמד'הלהאחרונה,לא'אלהמד'הלה'פנד־אחרונה,ל
שהרדלתמדילקדדםלהסדכוןלש'אחרלמנוחהלק'הלנדתןלדהדהל'עמוי,לאו,ל'כ'להפחות,ל'הסתובבלאול
'זחו'.לכידל'עצורלאתלהזוח'לדשל'הטמדןלאותולבבור,ל'שתו'לאותולבכי,לוגםלאז,לאםל'אלדוכ'ל
'ט'ט'לעוילאתלאדברדו,להואלדוסדףל'ט'ט'לכמהלמזדכרונותדו.ל'עומתלזאת,להתשדשותלאדנהל
מאפשרתל'ע'ותל'משכב,לועםלבואלה'ד'ה,להתשושלנשארל'שבתלא'להשו'חן,לראשלח'ו'לע'ל
דידדםלכבו'ות,ל"ראשלשקועלע'לדידדםלמעוותות".ל"'ד'הלאחילכשדשבל'דילשו'חנולראשלע'ל
]...[למרדםלראשול'שעברל'רגעל'ראותלדידול'שעבר",ל"גו'גו'תל'ביהלבחושךלמקוםל הדידדםל
סגורלמונחלע'ל'וחלעץ...",ל"הדידדםלוהראשלעֵרמהלקטנה...".19לזוהדלהתנוחהלהאדומהלבדותר:ל
'חכותלבדשדבהל'מוותלב'אלכ'לדכו'תל'קוםלאול'שכב,ל'ארובל'מכהלשתגרוםל'נול'הזיקףל
בפעםלהאחרונהלותכרדעלאותנול'נצח.להדושבל'אלדאזורלשובלכוח,ל'אלדוכ'ל'ט'ט'לו'ולזדכרוןל
אחי.לאפד'ולכדסאלהניניהלאדנולמספדקל'שםלכך,לע'דול'הדעצר.לאו'דלדשל'הבחדןלבדןלהדצדרהל
בשכדבהלש'לבקטל'בדןלהדצדרהלבדשדבה,ל'בילע'לסףלהקץ.לשכן,להתשדשותלהדושבתלנבי'תל
מעצםלטבעהלמןלהעדדפותלהשוכבת,להזוח'תלאולהשתו'ה.להעדדפותלח'הלע'לכ'למצבדלהפעו'ה,ל
ואד'ולהתשדשותלנוגעתלאךלורקל'אמנזדהלש'להֵעי.להדושבלהואלהֵעילאשרלסבדבולחגלהאחרלכידל
'העצדםלאתלכ'לרמותלהעדדפות.להדושבלנמצאלשםלבטרםלנו'ילובטרםלהאחרלמתחד'.ל"האםל
הדהלזמןלשגםלאנדלהסתובבתדלככה?ל'א,לאנדלִמתמדילדשבתדלבמקוםלהזהלממש...".20לאו'םלמיועל

הדשדבהלהדאלתנוחהלשממנהלאורבדםל'מד'דם,ל'קו'ותלו'צ'ד'דם?ל
השפהלנותנתלשםל'אפשרד.לכדצילנדתןל'דצורלצדרופדםלממהלשאדןל'ולשם,למאובדדקטל=לX?ל
דידל ע'ל ההצט'בותל בנקויתל מחוברדםל Xל "משנדל המורכבל ומוזרל קטןל חפץל מו'ל נדצבל מו'ודל
מטד'",לעומילדצדבלובהלבעתל'אלמוגירלע'לארבעתלבסדסדו.21לאםלבעתדילדמצאולהארכדאו'וגדםל
בולחפץל דראול בדןלחורבותדנו,לסבדרל'הנדחלשבש'להרג'דלהמחקרלש'הםלהםל הזהל אתלהחפץל
מערךל תוךל א'ל דדכנסל הואל כדציל הקורבנות.ל 'הקרבתל אול התפד'ותל 'קדוםל שנועיל פו'חנדל
שואפתל הצדרופדםל עשדדתל אםל זאת,ל עםל ן־סכדנדם?22ל ּכַ שמו,ל אתל דויעדםל אדןל אםל צדרופדםל
'מצותלאתלהאפשרדלבמד'דם,לע'דהל'בנותלמטא־שפה,ל'שוןלמדוחיתלכ'לכךלעילשהדחסדםלבדןל
החפצדםלדהדולזהדםל'דחסדםלבדןלהמד'דם,לעילשהמד'דםל'אלדצדעולעוילאתלהאפשרדלהנדתןלבדחסל

נפ'הלטעות,למצאתדל ]בתרגוםלהעברדל 210ל 3,לעמלל הטרילוגיה,ל'עד'להערהל בקט,ל"מא'וןלמת",ל 18.ל
'נכוןל'תקנהלכאןל)המתרגם(.[

הקדבוץל 'וד,ל שמעוןל מאנג'דת:ל מאוחרות,ל נובלות  הלאה:  אינאיך  רעתה",ל "הול בקט,ל סמוא'ל 19.ל
 Pour finir 17;להנ"',ל 15,ל "ִזדעותלעידדן",לשם,לעמלל 78;להנ"',ל 1997,לעמלל המאוחי,לת'־אבדבל

encore et autres foirades,ל'עד'להערהל4,לעמלל9,ל48.ל
"א'ושם",להטרילוגיה,ל'עד'להערהל3,לעמלל255. 20.ל

"מו'וד"ל)1951(,לשם,לעמלל57.ל 21.ל
]דדתכןלשי'זלרומזלכאןל'חפצדולש'למאקמאן,לוראול"מא'וןלמת",לשם,לעמלל223:ל"ובאשרל'חפצדםל 22.ל
שסו'קולמהם,להרדלשנמצאולנטו'דלכ'לערךלו'כ'להדותרלטובדםל'תש'דך,ל'הוצדאלכן־סכדנדםלקטןל

מכסףלשמוכןלומזומןל'רשותו"ל)המתרגם(.[
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הנדתנתל'מדצוד,ל דענדקול'אפשרדלאתלממשותולהסגו'דתל—ל הןלעצמןל 'ממשותלכ'שהדלא'אל
א'ל האדנסוףל כמול 'אד־קדום.ל בירך־המ'ךל דותר.ל 'אל פחות.ל "מזערדתל ממשותל —ל נידדקל אםל
האפס".23לאתל'שוןלהאטומדםלהזאתלנכנהללשון מספר אחת בדצדרתולש'לבקט,ל'שוןלהעשודהל
מאדברדלהבֵררה,ל'שוןלקטועה,לקצוצה,לשבהלהספדרהלמח'דפהלאתלהמשפטדםלה'וגדדםלודחסדל
הצדרופדםלמח'דפדםלאתלהדחסדםלהתחבדרדדם:ל'שוןלש'לשמות.לאךלאםלנדדח'ל'מדצודלהאפשרדל
באמצעותלהמד'דם,לדשל'דדח'ל'אלפחותלמכךל'מדצודלהמד'דםלעצמן;למכאןלהצורךלבמטא־שפהל
אחרת,לבלשון מספר שתיים,ל'שוןלשאדנהלעויל'שוןלש'לשמותלא'אל'שוןלש'לקו'ות,ל'שוןל
שאדננהלמתקימתלע'לדידלצדרופדםלש'לאטומדםלא'אלע'לדידלהתמזגודותלש'לזרמדם.להקו'ותלהםל
הג'דםלאולהזרמדםלהמנתבדםלומפדצדםלאתלהפרויותלה'שונדות.לכאשרלהאפשרדלבאל'דידלמדצודל
באמצעותלמד'דם,להאטומדםלנגזרדםלונקטעדם;לכאשרלהמד'דםלעצמןלבאותל'דידלמדצוד,להזרמדםל
נעצרדםלומתדדבשדם.לבעדהלזולנעשדתליומדננטדתלהח'לבאלושם;לדשל'גמורלעםלהמד'דםלעכשדו:ל
יממהלמוח'טת,ל'אלסתםלעדדפותלמהידבור,למשוםלש"'אלידל'שמורלע'לשתדקה,לצרדךלגםל'יעתל

ע'לאדזולשתדקהלשומרדם...".24לובכן,למהלתהדהלהמד'הלהאחרונהלוכדצילנדתןלדהדהל'זהותה?ל
ע'למנתל'מצותלאתלהאפשרדלדשל'מסורלאתלהאפשרודות,לה־possibiliaל)החפצדםלאול
בֵררהל אדברדל באמצעותל אחיל צדרופדםל מערךל בתוךל ע'דהןל המצבדעותל 'מד'דםל ה"ענדדנדם"(,ל
אותןל ההוגדםל 'אחרדםל אותןל 'מסורל דשל המד'דםל אתל 'מצותל מנתל ע'ל זה.ל אתל זהל המכד'דםל
בקו'ם,לאו,ל'דתרלידוק,לפו'טדםלאותן,למפרדשדםלאותן,לירךלזרמדםלשפעםלמתערבבדםלזהלבזהל
ופעםלנבי'דםלזהלמזה.לחרףלמורכבותו,להרגעלהשנדלאדנולמנותקלמןלהרגעלהראשון:לתמדילדהדהל
זהלאחרלשמיבר,לשהרדלהמד'דםלקוימותל'דלואדןלשפהלשאדנהלזרה;לתמדילאחרלהואלזהלהפורׂשל
אתלחסותולע'להחפצדםלתוךלכידלידבורלומנכסלאותםל'עצמו.לעתהלהאפשרדל'ובשלצורהלאחרת:ל
עולמות אפשריים;לעוצמתלהקו'ותלמענדקהל'עו'מותלה''ולממשותלהמשתנהל האחרדםלהםל
ב'אלהרף,לשתדקתלהקו'ותלמענדקהל'הםלממשותלהנדתנתל'בדטו'.לפעםלהקו'ותלחזקדםלופעםל
ח'שדם,לעילשברגעלאחילהםלמשתתקדםל)שתדקהלמעדדפות(.לפעםלהקו'ותלנפרידםלואףלנדצבדםל
זהלמו'לזהלכהפכדםלופעםל'אלנדתןלעויל'הביד'לבדנדהם.להאחרדם,לכ'ומרלהעו'מותלהאפשרדדםל
ממשותם,ל ש'ל הדחדיהל ההדתכנותל אתל 'הםל המענדקדםל קו'ותדהםל עםל ש'הם,ל החפצדםל עםל
דוצרדםל"סדפורדם".ל'אחרדםלאדןלכ'לממשותלאחרתלפרטל'זולשקו'םלמספקל'הםלבתוךלעו'מםל
האפשרד.25לא'הלהםלמרפד,לוַאט,למרסֶדהלוכ'להשאר,ל"מהּוילוחבורתו",למהּוילושכמותו:לכדציל
'שדםל'הםלסוף,ל'קו'ותדהםלו'סדפורדהם?לע'למנתל'מצותלאתלהאפשרדלבצורתולהחישהלדשל
'התמויילשובלעםלבעדדתלהסירותלהממצות,לגםלאםלנדק'על'"ַאּפורדה".לכדצילדע'הלבדידל'יברל
ע'להאחרדםלמב'דל'הדכנסלבעצמדלא'לתוךלהִסירה,למב'דל"'התווסף"לא'לקו'ותדהם,למב'דל
'עבורלמחישלירכם,למב'דל'הדותלבזהלאחרלזה:למרפד,למו'וד,למא'ון,לואט...לוכןלה'אה,לובכךל

"רעלנראה,לרעלנאמר",לאינאיך הלאה,ל'עד'להערהל19,לעמלל73.ל 23.ל
"א'ושם",להטרילוגיה,ל'עד'להערהל3,לעמלל269.ל"בקטלשוברלאתלהעצםלשצרדך,ל'אלאתלהמשפטלאול 24.ל
 Edith Fournier,(אתלהמד'הלא'אלאתלהשטףלש'הם;להדכו'תל'דדבשלאתלהשטףל—לזולגיו'תו..."ל

.)in Samuel Beckett, Revue d’esthétique, Éditions Privat, Toulouse 1986, p. 24
הרעדוןל נובעל מכאןל במעג'.ל סובבתל אלושםל ש'ל הגיו'הל ה"תדאורדה"ל כדל נימהל זול בנקויהל 25.ל

שקו'ותדהןלש'להימודותלמדוחסדםלאו'דל'דשודותלשונותלה"אחראדות"ל'ימודותלעצמן.ל
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'שובלו'הדק'על'ַמהּוילהא'־'ו־תש־כוחו?26 ואולילאדןלצורךל'חתורלא'להעצמדלכא'לאדברלש'ל
הִסירהלא'אלכא'להגבו'לש'ה,לאנדלהתשוש,להא'־'ו־שם,לאשבלבחושךל'ביל'גמרד,לאהדהלוֹורם,ל
"האנטד־ַמהּוי",ל'גמרדלחסרלקו',לכךלשאוכ'ל'יברלע'לעצמדלרקלבקו'ולש'לַמהּוי,לאוכ'ל'הדותל
וֹורםלרקלכאשרלאהפוךלשובל'ַמהּוי.27להאפורדהלמורכבתלמאותהלסירהלב'תדלנדתנתל'מדצודל
שאדברדהלהםלהתשושדםלה''ולכו'ם.ל"כמהלאנחנולבסדכומולש'לענדדן?לומדלמיברלברגעלזה?ל
וא'למד?לוע'למה?".לכדציל'ימדדןלש'םלהחוברל'אחרדם?לכדציל'הש'דםלאתלהִסירה,לבע'דדהל
אולבדרדיה,לבשנדדם,לאםלהאחילמיברלא'להאחר,לאולבש'ושה,לאםלהאחילמיברלא'להאחרלע'ל
אחרלנוסף?28להאפורדהלתבואל'דידלפתרוןלרקלאםלננדחלשגבו'להִסירהלאדנולמצודלבאדנסוףלש'ל
מונחדהלא'אלדדתכןלשהואלמצודלבכ'למקום:לבדןלשנדלמונחדם,לבדןלשנדלקו'ותלאולשתדלורדאצדותל
וזאתלהרבהל'פנדלשנוכחנול'יעתלשהִסירהלבאהל ש'לקו',לבתוךלהזרם,לבגבו'לשכברלהושג,ל
'דידלמדצוד,להרבהל'פנדלשעמינולע'לכךלשהאפשרדלאדנולעוילומזהלזמןלרבלאדןלעוילכ'לסדפור.29 
הכו'למוצהלמזהלזמןלרבלמב'דלשהדהלבדידנול'הדווכחלבכך,להכו'להותשלמב'דלשהדהלבדידולש'ל
דוצרדםלאותהל והאנד,ל וַמהּוילהא'־'ו־תש־כוחו,להאחרל וֹורםלהתשושל התשושל'הדווכחלבכך.ל

ימות,לאותהל'שוןלזרה,למתה.
ספדרתל א'ל השפהל אתל עויל מו'דכהל שאדנהל שלוש,  מספר  לשון  נוצרתל זול בנקויהל
החפצדםלוא'לצדרופדהם,לאףל'אלא'לפ'טלהקו'ות,לא'אלא'לגבו'ותלאדמננטדדםלשאדנםלחי'דםל
מ'שנותלאתלמקומם.לרווחדם,לנקבדם,לקרעדםלשקויםל'כן,לכאשרלדוחסול'סתםלעדדפות,ל'אלנראול
בבדרור,ל'מעטלאםלע'הלבדיםל'ב'וטל'פתעלובכךל'אסוףלא'לתוכםליבר־מהלהמגדחלמןלהחוץלאול
ממקוםלאחר:ל"רווחדםל'כאשרלמד'דםלנע'מות.לכשאדנאדךלה'אה.לאזלהכ'לנראהלכמולשרקלאז.ל
ַא'־מעומעם.לא'־מעומעםלכ'לשהמד'דםלעמעמו.לכ'לשנראהלכךל'עשותלא'־נאמר".30להיברל
הנראהלאולהנשמעלהזהלנקראלידמוד, חזותדלאולצ'ד'ד,לכ'לעוילנדתןל'שחררולמכב'דהןלש'לשתדל
'שוןל באמצעותל הִסירהל ש'ל הש'מתהל אתל 'ימדדןל צורךל עויל אדןל עתהל האחרות.ל ה'שונותל
מספרלאחתל)ימדוןלש'לצדרופדםל"נגועלבתבונה"(,לואדןלעוילצורךל'המצדאלסדפורדםלאול'הרכדבל
אדנוונטרדםלש'לזדכרונותלבאמצעותל'שוןלמספרלשתדדםל)ימדוןלנגועלבזדכרון(,לגםלאםלהקו'ותל
אדנםלחי'דםל'הנחדתלע'דנולבאכזרדותלזדכרונותלב'תדלנסב'דם,לסדפורדםלאבסורידדםלובנדל'וודהל
ב'תדלרצודדם.31לקשהלמאויל'מגרלאתלכ'להטפד'דםלה''ולהנאחזדםלביבקותלבידמודלכידל'הגדעל

]כאןלנדסדתדל'שמרלאתלההיהוילשי'זלדוצרלבדןלl’inépuisableל'בדןלl’innommableל—למדלשכוחול 26.ל
'אלתשלומדלשאדןל'ולשםל)המתרגם(.[

"א'ושם",להטרילוגיה,ל'עד'להערהל3,לעמלל294-293. 27.ל
בקט, Comment c’est,ל'עד'להערהל14,לעמלל146,לוכןלהנ"',ל"ֶחברה",לאינאיך הלאה,ל'עד'להערהל 28.ל

19,לעמלל21–49.
"א'ושם",להטרילוגיה,ל'עד'להערהל3,לעמלל322. 29.ל

92,לוכברלבמכתבלשכתבלב־1937,לבגרמנדת:ל 19,לעמלל אינאיך הלאה,ל'עד'להערהל "הולרעתה",ל 30.ל
העשודל יברל כ'ל הפחות,ל 'כ'ל 'גדדס,ל ע'דנול אחת,ל בבתל השפהל אתל 'בט'ל בדידנול שאדןל "מאחרל
'רוששלאותה.ל'חוררלבהלנקבדם,לבזהלאחרלזה,לעילהרגעלשבולמהלשחבודלמאחור,לבדןלשזהליבר־

מהלובדןלשזהל'א־כ'ום,לדח'ח'לודנטוףלירכה"ל)ב"הולרעתה"לנכתבל'הפך:ל"אדןל'נטוף"(,לוראול
 Samuel Beckett, Disjecta Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, Calder

 Publishing, London 1983, pp. 51-55
'עתדםלקרובותלהידמודלמצ'דחלבקושדל'הדח'ץלמידמוד־זדכרון,לבדדחוילב"חברה"ל)בתוךלאינאיך  31.ל
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א'להנקויהלשבהל"ימולבנפשכםלשהימדוןלמת".32לאדןלזהלפשוטלכ''לוכ''ל'דצורלידמודלטהור,ל
'אלנגוע,לידמודלותול'ו,ל'הגדעלא'להנקויהלשבהלהואלמגדחלבכ'לדדחוידותו,למב'דלשדיבקלבול
יברלמןלהאדשדלאולמןלהרצדונ'ד,לחוירלא'להב'תדלמוגירלכמולא'למצבלשמדדמד.לאדשהלאחת,לדיל
אחת,לפהלאחד,לעדנדדםלאחדות...,לכחו'לו'בן...,למעטלדרוקלעםלכתמדםל'בנדםלואיומדם,לח'קתל
מרעהלעםלכ'נדותלוכבשדם...ל:ל"תמונותלקטנותלכןלבאורלכןלאב'ל'אלתמדיל'אלכאד'ולזהלני'קל

כןלכאד'ולכן...להואלקוראל'זהלהחדדםל'מע'הלכן...לא'ול'אלזדכרונותל'א...".33
לעשותלידמודלמעתל'עתל)"זהלנעשה,לעשדתדלאתלהידמוד"(ל—לגםלאםלתוכןלהידמודלענדל
'מיד,לבדנונדל'מיד,להאםלדשלתכ'דתלאחרתלמ'ביול'אמנות,ל'צדורלאול'מוזדקה?34לפס'לחרסדנהל
ש'ל'דכטנשטדדן,לכשדשדםלסנטדמטרדםלש'לגזעלעץלחוםלזקוף,לכיורלדרוק,ל'צילענןלקטןלוחתדכתל
שמדם,למדמדןלומשמא',לבגבהדםלשונדם:לאדזהלכוח!לאדןלמהל'בקשלדותר,ל'אלמבראםלואןלו'יהל
"הזמןל ובא:ל קרבל כשהזמןל צ'ד'ד,ל אול חזותדל קטן,36ל רדטורנ'ל הואל הידמודל מבטהובן.35ל ו'אל
באמצעותל אחתל כ'ל בזה,ל זהל פזמונדהןל אתל שוזרותל הצפריעדםל ש'ושל בואט,ל ל המופ'א..."37.
רדטורנ'דם.ל שהםל בידמודדםל רצופדםל בקטל ש'ל ספרדול וקרדק.ל קרקל קראק,ל מסודמת:ל קינצהל
באהבה ראשונה,להואלרואהלפדסתלשמדלכוכבדםלמתנינית,להדאלמפזמתלחרש.38להידמודלאדנול

אכזרל זדכרוןל 'כפותל פרוורטדל רצוןל מתוךל מתעוררל הקו'ל ו'פעמדםל 19(,ל הערהל 'עד'ל הלאה,ל
במדוחי:לכךלבתסרדטל'ט'וודזדהל"מה,לגלו"ל)בקט,למחזות: כל יצירותיו בדרמה,ל'עד'להערהל16,ל

עמלל456-451(.ל
סג',ל אורהל ואנג'דת:ל מצרפתדתל יצירות,ל ארבע  מת",ל שהימדוןל בנפשכםל "ימול בקט,ל ]סמוא'ל 32.ל

כרמ',לדרוש'דםל1991,  עמלל5–9ל)המתרגם(.[
)וכן,לע'למעטלכחו'למעטל'בן,לוע'ל"החדדםל 119ל 14,לעמלל Comment c’est,ל'עד'להערהל בקט,ל 33.ל

'מע'ה",לעמלל88,ל93,ל96(.
אנדל דפהל "ידמודל )וכן:ל Samuel Beckett, L’Image, Éditions de Minuit, Paris 1988, p .18ל 34.ל

מתכווןלדפהלבש'להתנועה,להצבע"ל]בקט,ל Comment c’est,ל'עד'להערהל14,לעמלל33[(.
]במסה ”La peinture des van Velde ou le monde et le pantalon“,לשראתהלאורלבשנתל1945,ל 35.ל
 )Bram van Velde, 1895-1981(כתבלבקטלע'לשנדלצדדרדםלהו'נידםלבנדלזמנו,לבראםלואןלו'יהל
ואחדולגארלואןלו'יהל)Geer van Velde, 1898-1977(,לוראול'ה'ן,להערהל39.לע'לבטהובןלכתבל
 Disjecta Miscellaneous Writings and a Dramatic וראול מ־1937,ל בגרמנדתל במכתבל בקטל

 Fragment,ל'עד'להערהל30,לעמלל51–54ל)המתרגם(.[ל
]המונח ritournelle, במובנו המוזיקלי, מקורו בברוק האיטלקי )ritorno, ritornello(, שבו הוא  36.ל
מציין מוטיב חוזר, ניגון חוזר או פזמון חוזר. באלף מישורים, דלז וגואטרי משתמשים במונח 
בשם  מכנים  "אנחנו  טריטוריה:  היוצר  חזרתי  אקט  על  להורות  כדי  המוזיקלי,  לשדה  מעבר 
'ריטורנל' מכלול של ביטויים המשרטט טריטוריה ומתפתח לכדי מוטיבים טריטוריאליים ונופים 
 Gilles Deleuze, טריטוריאליים )ישנם ריטורנלים מוטוריים, ג'סטואליים, אופטיים וכו'(", וראו

Félix Guattari, Mille plateaux, Éditions de Minuit, Paris 1980, p. 397 )המתרגם(.[  
267–298.ל 16,לעמלל יצירותיו בדרמה,ל'עד'להערהל מחזות: כל  "דמדםלמאושרדם",ל ]סמוא'לבקט,ל 37.ל
בגרסהלהאנג'דת,לHappy Days,לודנדלמחזדקהלבתדבתלנגדנהלהמנגנתלאתלהווא'סל"אנדלאוהבלאותך"ל
מתוךלהאלמנה העליזהלש'לפרנץל'האר.לבגרסהלהצרפתדתל'מחזה,לOh Les Beaux Jours,לשדנהל
בקטלאתלשםלהנעדמהל'"הזמןלהמופ'א"ל)”L’heure exquise“(,לורקלבתוםלהמחזהלודנדלחשהלשהדאל

דכו'הל'שדרלאתל"הזמןלהמופ'א"ל)המתרגם(.[ל
דרוש'דםל 'אור,ל מוצדאדםל איםל מו'דלמ'צר,ל אהבה ראשונה: סיפורים,למצרפתדת:ל בקט,ל סמוא'ל 38.ל

1982,לעמלל29-9.

ֶ
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מוגירלע'לדידלמדיתלהשגבלש'לתוכנולא'אלע'לדידלצורתו,לכ'ומרלע'לדידל"המתחלהפנדמד"לש'ו,ל
אולע'לדידלהכוחלשהואלמפעד'לכידל'חו''לאתלהרדקלאולכידל'חוררלנקבדם,ל'שחררלאתל'פדתתל
המד'דםלאול'דדבשלאתלנטדפדלהקו'ות,לכידל'הדח'ץלמהזדכרוןלומהתבונהלבאמצעותלידמודלקטןל

וַא־'וגד,לאמנזד,לכמעטלאפאזד,לפעםלנדצבלבתוךלהרדקלופעםלרוטטלבתוךלהפתוח.39 
הידמודלאדנולאובדדקט,להואל"תה'דך".לאדןל'יעתלמהלכוחםלש'לידמודדםלמסודמדם,לגםל
אםלהםלפשוטדםלמאוי,ל'כאורה,למנקויתלהמבטלש'להאובדדקט.לזוהדל'שוןלמספרלש'וש,ל'אל
עויל'שוןלש'לשמותלאולש'לקו'ותלא'אל'שוןלש'לידמודדם,לידמודד־צ'ד',לידמודד־צבע.להירךל
שבהלשפתלהמד'דםלנושאתלעמהלחדשובדם,לזדכרונותלוסדפורדםלהופכתלאותהל'משמדמה:להדאל
אדנהלדכו'הל'הדמנעלמכך.לובכ'לזאת,להשפהלצרדכהל''כוילאתלהידמודלהטהורלבתוכה,לבשמותל
ובקו'ות.ל'פעמדםלהשפהלעושהלזאתלבשתדקה,לכידל'זכותלבשתדקהלכפשוטה,לברגעלשבולנימהל
הקו',ל תנועתל בתוךל מו'דךל אותל זאתלבאמצעותל עושהל הדאל ו'פעמדםל שהקו'ותלמשתתקדם,ל
פדנג:ל"פדנגלכמעטלידמודלרקלכמעטלאףלפעםלשנדדהלאחתלאורלזמןלכחו'לו'בןלברוח".40לפעמדםל
אחיותלזהולקו'לשטוחלודדחוידלמאוי,לכמולקבועלמראש,לקדדםלמראש,לקו'לש'לסירןלאולקרדדןל
המתארלאתלסךלמרכדבדולש'לידמודלשעתדיל'בואלאךלהואלעידדןלנטו'לצורה.41לפעמדםלאחרותל
עםל נסחףל והואל ש'ו,ל הרצוןל חוסרל ע'ל העיפותדו,ל וע'ל ס'דיותדול ע'ל 'התגברל מצ'דחל הקו'ל
המוזדקהלונעשהלידבורלהדכו',לבתורו,ל'דצורלידמודלמד'ו'ד,לכמולבשדרלמושרל)lied(,לאולשהואל
עצמולדכו'ל'דצורלמוזדקהלוצבעלש'לידמוד,לכמולבשדרלכתוב.42ל'שוןלמספרלש'ושלדכו'הל'הפגדשל
אתלהמד'דםלוהקו'ותלעםלהידמודדם,לאךלהמפגשלהזהלמתחו''לאךלורקלבאמצעותלצדרוףלמדוחי:ל
'שוןלמספרלאחתלהדדתהל'שוןלהרומנדם,לושדאהלמגדעלבואט;ל'שוןלמספרלשתדדםלמתווהלאתל
מס'ו'דהלהרבדםלברומנדםל)אלושם(,למצדפהלאתלמחזותלהתדאטרוןלומתפרצתלבתסכדתדלהרידו.ל
ואד'ול'שוןלמספרלש'וש,לשנו'יהלברומןל)איך זה(,לועברהלירךלהתדאטרוןל)ימים מאושרים,ל
פעולה ללא מילים,לקטסטרופה(,למוצאתלבתסרדטדםל'ט'וודזדהלאתלסוילהמערךלש'ה:לקו'ל
מוק'טלמראשלבשבד'לידמודלההו'ךלו'ובשלצורהלבהירגה.ל'תסרדטדלהט'וודזדהלש'לבקטלדשל

מאפדדןלמובהק.43 
החוץלהזהלש'להשפהלאדנולרקלהידמודלא'אלגםלה"רחבּות",להמרחב.ל'שוןלמספרלש'ושל
אדנהלמתקימתלבאמצעותלידמודדםלב'בילא'אלגםלבאמצעותלמרחבדם.לכשםלשהידמודלנירשל
'חיורלא'להב'תדלמוגירל'מרותלהדותולמובחןל'גמרד,לכךלהמרחבלצרדךל'הדותלתמדילמרחבל
ע'ום,למופקעלמכ'לשדמושלומכ'לדדעוי,לאףלע'לפדלשהואלתחוםלכו'ולבהגירותלגדאומטרדותל

Samuel Beckett, Le monde et le pantalon, Éditions de Minuit, Paris 1989, p. 20ל)ע'לשנדל 39.ל
סוגדלהידמודדם,לבדצדרותדהםלש'לבראםלוש'לגארלואןלו'יה,לידמודלדצדבלוידמודלרוטט(.ל

סמוא'לבקט,ל"פדנג",לארבע יצירות,ל 'עד'להערהל32,לעמלל40–44.לפדנגלמחו''למ'מו'לאולשתדקה,ל 40.ל
ע'לפדלרובלב'וודדתלידמוד.ל

וקו'ולש'ל הבדמאדל עוזרתל הקו'לש'ל ב"קטסטרופה",ל רפאדם".ל "טרדול 'ט'וודזדהל הקו'לבתסרדטל 41.ל
הבדמאדלעונדםלזהל'זהלובכךלמתארדםלאתלהדעשותולש'להידמודלשדשל'עשות.

בתסכדתלהרידול"מד'דםלומוזדקה"לאנולנוכחדםלבחוסרלהרצוןלש'להמד'דם,להנמצאותלבזדקהלגיו'הל 42.ל
מידל'הדשנותולש'לזדכרוןלאדשד,להמסרבותל'הדסחףלעםלהמוזדקה.

הדצדרהל'ט'וודזדהלכו''תלחמדשהלתסרדטדם:ל"מה,לגלו"ל)1965(,ל"טרדולרפאדם"ל)1975(,ל"...אב'ל 43.ל
העננדם..."ל)1976(,ל"קואי"ל)1982(לו"'ד'הלוח'ומותל]Nacht und Träume["ל)1982(ל]ראולבקט,ל

מחזות: כל יצירותיו בדרמה,ל'עד'להערהל16ל)המתרגם(.[
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וגובהול מטרדםל חמדשדםל "שהדקפול ג'ד'ל שטחדם,ל עםל מעג'ל וא'כסונדם,ל צ'עותל עםל )רדבועל
שמונהלעשרלמטרדם"(.44לאפשרל'אכ'סלאתלהמרחבלהזהלו'עבורלבו,ל'מעשהלזהלהמרחבלשאותול
אותו,ל המאפדדנדםל ש'נול הממידםל כ'ל אתל שו''ל הואל אב'ל עוברדם,ל אנול ובול מאכ'סדםל אנול
דתרחקול 'אל וממנול דתקרבול 'אל 'עו'םל מקוםלשא'דול ו''אלשם,ל כאןל "''אל ומוגירל כבדכו',ל
כ'להפסדעותלשע'לפנדלהאימה".45לכפדלשהידמודלמופדעל'עדנדלמדלשדוצרלאותולבתורלרדטורנ'ל
תנוחות,ל מוטורדל—ל רדטורנ'ל בתורל בול מדלשעוברל 'פנדל מופדעל כךלהמרחבל צ'ד'ד,ל אול חזותדל
ידמודדםל 'פדנגדםלשמחו''דםל ומתפרקדם.46ל ה''ולמתרכבדםל הידמודדםל כ'ל ועמיות.ל תנויותל
חוירדםלהופדםלשמחו''דםלתנועותלמוזרותלבמרחב.לצורתלה'דכהלמסודמתלהדאלרדטורנ'ל'אל
מזרחהל ואטל ש'ל ה'דכתול 'יוגמא,ל רדטורנ'דם:ל הםל וצבעונדל קטןל חדזדוןל אול משפזמוןל פחותל
וזורקלאתלרג'ולהדמנדתלירומה,לו'אחרלמכןלמפנהלאתלהחזהל כשהואלמפנהלאתלחזהולצפונהל
ירומהלואתלהרג'להשמא'דתלצפונה.47לאפשרל'ראותלשצורתלהה'דכהלהזאתלממצה,לשכןלהדאל
מקדפהלאתלכ'לכדוונדלרוחותלהשמדםלבעתלובעונהלאחת;להכדווןלהרבדעדלהואלמןלהסתםלהדעיל
שממנולמגדעדםלמב'דל'הרחדקל'כת.לדשל'הקדףלאתלכ'להכדוונדםלהאפשרדדםלובהלבעתל''כתל
בקולדשר.לכךלמשתוודםלהמשטחלוהקולהדשר,להמשטחלוהנפח.לכ'ומר,להמרחבלמענדקלמובןלחישל

ואובדדקטלחישל'מדצוד:לדשל'מצותלאתלהפוטנצדא'דםלש'למרחבלכ'שהו.ל
המרחבלהומהלפוטנצדא'דםלכ'לעוילהואלמאפשרלֽ'אדרועדםל'התממש;להואלמקידםלאפואל
אתלהמדמוש,לשכןלהפוטנצדא'דותלעצמהלשדדכתל'אפשרד.לאךלבמהלשונהלהיברלמפעו'תולש'ל
הידמודלשכברלהצדעלירךלמובהקתל'מדצודלהאפשרד?לעתהלנדתןל'ומרלשידמודלהנדצבלברדקלמחוץל
פוטנצדא'דתל ומהזדכרונות,למאחסןלאנרגדהל ברדחוקלמהמד'דם,למהסדפורדםל גםל 'מרחב,לאב'ל
ת'ודהל אדנהל הידמודל ש'ל חשדבותול ו'התפוגג.ל 'התפקעל אחיל בהבזקל שעשודהל פנטסטדתל
בי'ותלתוכנולא'אלב'כדיהלש'לאותהלאנרגדהלטרופהלהעומיתל'התפרץלבכ'לעתלוהמ'מיתל
שהידמודדםל'עו'םלאדנםלנמשכדםלזמןלרב.להידמודדםלהםלההתפקעות,לההתכ'ותלוההתפוגגותל
ש'להאנרגדהלהיחוסהלש'הם.לכמולח'קדקדלחומרלאחרונדם,להידמודדםל'עו'םלאדנםלנמשכדםל
אומרתל רקלכמעטלאףלפעםלשנדדהלאחת".לכשהימותל ידמודל "כמעטל והפדנגלמחו''ל רב,ל זמןל
"יד,לידלעםלהידמודדם"ל—להדאלאכןלמואסתלבהם,לאב'לדותרלמכךלהדאלחשהלבקדומםלהחו'ף.ל
"דותרלכחו'לנגמרלהכחו'".48להרדל'אלדמצדאולדשותלשתהדהלאמנותלהמסוג'תל'הארדךלאתלמשךל
)"נשארתדלש'ושל ש'נול המבטל ש'נו,לש'ל העונגל החמקמקלש'ל בזמןל נמשךל הידמודל הידמוד:ל

]בקט,ל"האבוידם",לארבע יצירות,ל'עד'להערהל32,לעמלל10[. 44.ל
בקט,לPour finir encore et autres foirades,ל'עד'להערהל4,לעמלל16.ל 45.ל

כברלבממ'כתלהחד,להרדטורנ'דםלאדנםלנוצרדםלרקלמצעקותלומשדרהלא'אלגםלמצבעדם,למתנוחותל 46.ל
היברל כךל כ'ו'ות.ל מחו'ל אול טרדטורדהל סדמוןל כגוןל באקטדםל 'הדווכחל כפדלשאפשרל ומתנועות,ל
גםלברדטורנ'דםלש'לבנדלאים.לפ'דקסלגואטרדלחקרלאתלפעד'ותלהרדטורנ'דםלבדצדרהלש'לפרוסטל
 Félix Guattari, “Les ritournelles du temps perdu”, L’Inconscient machinique, Éditions(
הפראזהל ש'ל הצדרוףל אתל 'יוגמאל וראול Encres, Fontenay-sous-Bois 1979, pp. 237–336(,ל
הקטנהלש'לֶונֵטדלעםלצבעדם,לתנוחותלותנועותל]מרס'לפרוסט,לבצד של סוואן,לבעקבות הזמן האבוד 

)2(,למצרפתדת:לה'דתלדשורון,לספרדלסדמןלקרדאה,להקדבוץלהמאוחי,לת'־אבדבל1993ל)המתרגם(.[ל
בקט,לWatt,ל'עד'להערהל8,לעמלל32. 47.ל

Comment c’est,ל 119–121;להנ"',ל 1,לעמלל Nouvelles et textes pour rien,ל'עד'להערהל בקט,ל 48.ל
'עד'להערהל14,לעמלל125–129.ל
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יקותלמו'לחדוכולש'להפרופסורלּפאטר,ל'הבדטלבו"(.49ל'ידמודדםלדשלזמן,לרגעלנכוןלשבולהםל
עשודדםל'הופדע,ל'הדתפס,ל'שבורלאתלצדרוףלהמד'דםלואתלזרדמתלהקו'ות;לזוהדלשעתלהידמודדם,ל
כשוודנדלחשהלשהדאלדכו'הל'שדרלאתל"הזמןלהמופ'א",50לאךלרגעלזהלקרובלכ'לכךל'סוף,לשעהל
וכךל סופו־ש'ול א'ל השואףל מוטורדל רדטורנ'ל הואל הניניהל כדסאל האחרונה.ל 'שעהל קרובהל זול
הואלמאדץלאתלהאפשרדלכו'ולבתנועהל"דותרלודותרלמהירה",ל"דותרלודותרלקצרה",לעילהעצדרהל
הפתאומדתלשתגדעלבעוילרגעלקט.51להאנרגדהלש'להידמודלמתפוגגת.להידמודלמגדעלבמהדרותל
א'לסופולומתפוגגלמפנדלשהידמודלעצמולהואלהאמצעדל'שדםל'זהלסוףלאחתלו'תמדי.להידמודל
'וכילאתלהאפשרדלכו'ולכידל'הבדאול'דידלזדנוק.לכשאומרדםל"עשדתדלאתלהידמוד",לפדרושולש'ל
האפשרי איננו עוד.לחוסרלהוויאותלהדחדילשגורםל'נול'המשדךלהואל יברלשהפעםלזהלסופד,ל
שאפד'ולהצדדרדםלוהמוזדקאדםל'עו'םלאדנםלבטוחדםלשע'הלבדיםל"'עשותלאתלהידמוד".לאדזהל
צדדרלגיו'ל'אלאמרל'עצמולבשעתלגסדסתולשנכש'לבעשדדתלידמודלאחי,לו'ולידמודלקטןלופשוטל
אותו,ל 'נולשאכןלעשדנול כ'לאפשרות,להמוכדחל סופהלש'ל זהלהסוף,לבעצם,ל ובכן,ל עילמאוי?ל
בזהלהרגעלעשדנולאתלהידמוד.לוכךלגםלבאשרל'מרחב:לאםלבש'לטבעולהידמודלנמשךלזמןלקצרל
מאוי,לדדתכןלש'מרחבלדשלמקוםליחוקלמאוי,ליחוקלכמולהמרחבלשסוגרלע'לודנד,לבמובןלשבול
ודנדלתאמר:ל"האימהלהיוקה",לוגויאר:ל"רקלידמודלהיוק".52להמרחבלרקלנוצרלומדילהואלמתכווץל
"כחוילש'למחט",לכשםלשהידמודלמתכווץל'תוךלמדקרו־זמן:ל'תוךלאותולשחור,ל"סוףלכ'לסוףל

זהלויאדל—לשחורלשרקלנדתןלבוויאותולש'לאפר";ל"פדנגלשתדקהלהופלנגמר".53
דשלאפואלארבעלירכדםל'מצותלאתלהאפשרד:

—ל'דצורלסירותלממצותלש'ליברדם;ל
—ל'דדבשלאתלזרמדלהקו'ות;

—ל'הוגדעלאתלהפוטנצדא'דםלש'להמרחב;
—ל'פוגגלאתלעוצמתלהידמוד.

התשושלהואלזהלשמוצהלעילתום,לזהלשדובש,לזהלשהתדדגעלוזהלשהתפוגג.לשתדלהירכדםלהאחרונותל
מתאחיותלבתוךל'שוןלמספרלש'וש,ל'שוןלהידמודדםלוהמרחבדם.ל'שוןלזולאדנהלנח'צתל'גמרדל
משפתלהמד'דם,להדאלעו'הלאולנדתנתלמתוךלנקבדה,לפערדהלושתדקותדהלש'להשפה.ל'עתדםלהדאל
ע'ל כופהל הדאל בדתרלשאת,ל וכך,ל מוק'ט,ל כקו'ל מוצגתל הדאל פוע'תלבשתדקה,ל'עתדםל עצמהל
הידבורל'הדעשותלידמוד,לתנועה,לפזמון,לשדר.ל'שוןלזו,לב'אלשמץלש'לספק,לנו'יתלברומנדםל
אתל הדאלמש'דמהל 'ט'וודזדהל בתסרדטדםל רקל אב'ל התדאטרון,ל מחזותל ירךל עוברתל ובנוב'ות,ל

בקט,לLe monde et le pantalon, 'עד'להערהל39,לעמלל20.ל]דדתכןלשבקטלרומזלבמובאהלזולע'ל 49.ל
 Lawrence E.לוראול,)Pater, 1839-1894(נדתוחלה"מונהל'דזה"למאתלמבקרלהאמנותלוו'טרלפאטרל
 Harvey, “Samuel Beckett on Life, Art, and Criticism”, MLN, 80:5, 1965, pp. 545-562

)המתרגם(.[
]בקט,ל"דמדםלמאושרדם",למחזות: כל יצירותיו בדרמה,ל'עד'להערהל16,לעמלל267–298ל)המתרגם(.[ל 50.ל

בקט,לMurphy,ל'עד'להערהל9,לעמלל181. 51.ל
 “Winnie dira ‘la terre est juste’, et ”juste“:ל ]י'זלמשחקלכאןלבמובנדםלהשונדםלש'להמד'הל 52.ל

”’Godard ‘juste une imageל)המתרגם(.[
בקט,לPour finir encore,ל'עד'להערהל4,לעמלל16;לBing”, Têtes-Mortes“,ל'עד'להערהל15,לעמלל 53.ל
66ל]י'זלמצטטלכאןלאתלהגרסהלהצרפתדתלש'ל"פדנג".להגרסהלהאנג'דתלמשמדטהלאתלהשדמושל

ב"הופ";לאדל'כךלמשפטלזהלאדנולמצודלבתרגוםל'עברדתל)המתרגם(.[
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שתדקהל עםל מרחבל דהדהל "קואי"ל הראשונות.ל ה'שונותל משתדל בשונהל הסגו'דת,ל פעו'תהל
שבסופהלמוזדקה.ל"טרדולרפאדם"לדהדהלמרחבלעםלקרדדנותלקו'דתלומוזדקה.ל"...אב'להעננדם..."ל

דהדהלידמודלעםלקו'לושדר.ל"'ד'הלוח'ומות"לדהדהלידמודלעםלשתדקה,לפזמוןלומוזדקה.54 

מצרפתדת:לעד'דלראונרל

]ראולבקט,ל"קואי",ל"טרדולרפאדם",ל"...אב'להעננדם...",ל"'ד'הלוח'ומותל[Nacht und Träume]",ל 54.ל
מחזות: כל יצירותיו בדרמה,ל'עד'להערהל16ל)המתרגם(.[ל


