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 "לקחת בקלות": 
על הפעולה של אן־ליז פרנסואה

שאול סתר

התםלניאןל חשסגלמןלההנגדהלביןלמעריםלחסשצילגסש סאל ביןלחיד סןלממער,לביןלפע אנסאל
הח טיאל ובי סאלהימנעסאיא,לביןלרינסיל רימסש,לביןלערייהל רביאה,לביןלהאנגדסאל קייםל
 ביןלהיעאשסאל ס?לבופשהלOpen Secrets: The Literature of Uncounted Experience,ל
רשתהלתסשלברנאל2008,למבקראלתן־ יזלפשנוסתהל)Anne-Lise François(,למשצהל ופשסאל
הרססתאיאלסתנג יאלבתסניבשויטאלבשק י,ל עקסףלתאלהדיכסטסמיסאלהבינתשיסאלה  סלס העמידל
מסרגלרסנהלר לפעס ה:לפעס הלנוסגה,לפעס הלרתיננהלמרנהלתאלודשלהדבשיםלבעס ם.להופש,ל
רכאיבאסלתשכהל מע הלמערסש,לזכהלבפשולסס קל)Wellek Prize(לר להתגסדהלהתמשיקתיאל
 ופשסאלהרססתאיאל)ACLA(ל רנאל2010לסכבשלטבעלתאלחסאמסלע לחקשלהופשסאלהשסמנטיאל
סמחרבאלהופשסאלבתסניבשויטתסאלבתשצסאלהבשיא;לבקשיתסאיסלהצמסדסא,לב רסנסלהשססיהל
סבאנספאסלהאיתסשטיא,להופשל תלשקלמעמידלפשרנסיסאלמפאיעסאל יצישסאלמסכשסאלמתסדלת תלגםל
מעשעשלע לכמהלמהנחסאלהעבסדהלהבויויסאלר לחקשלהופשסאלהעכרססי,לסבכךלהסתלפסשׂרלתספקל

תרגום
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רסנהל מערהלהפשרנילבכ  סאס.למהילפעס ה,לרסת אלפשנוסתהלבופשה,להמביתהל כךלרדבשל
 “poetry makes nothingת(ליקשה,לכתמישאסלהמפסשומאלר לסלהלתסדןלע לתסדסאלהרישה:ל (
”happenל—לכ סמש,לפעס הלרתיננהלגסשמאלדבשלתךלבאסךלכךלהיתלגסשמאל לרסםלדבשלל קסםל
ס היסא?לבמי יםלתחשסא,למהילפעס הלרתכןלמאשחרא,לרקסשה,לרמאתשעא,לתךלאסצתסאיהלתינןל
ניכשסאלבעס ם?לפעס הלחושאלוימנים,לנטס אלעקבסא,לפעס הלרניאןל הבחיןלבהלתסל האע םל

ממנה,ל ערסאלתסל תל ערסאלתסאה,לל קחאללתסלל עזסבללתסאה?
ההרשתהל מה ךלביקסשאילזהלבתהל פשנוסתה,לכפילרהיתלכסאבאלבופשה,למדפסולפעס הל
רהיהלנהסגלבתשגסנילוביבהל)לגשינפיול,ל מר (לברנסאלהארעיםלר להמתהלהערשים.לכך,ל דסגמת,ל
פעי ילהתשגסניםלנהגסל הגיעלברניםלת הל תזסשיםלרבהםלאסכננהלכשיאאלעציםלמקיפהלס טמסןל
באסךלהעציםליאדסאלתסלמומשיםלֵקָשִמייםל)כ סמש,לגספיםל תלמאכאיים(להמוסג יםל פגסעלבכפסאל
הדחפסשיםלהכסשאיםלס הרביאםלמכ  לפעס ה.לעםלצמיחאםלכיוסלהעציםלע לתסאםלח קיםלֵקָשִמייםל
סהואישסלתסאםלבאסכם.לכךלחיב סלהפעי יםלבכססנאםלר להר טסנסאל כשסאלתאלהעציםל—לאחי הל
בעצםלהפגיעהלהממריאלבציסד,לס תחשלמכן,לעםלהיססדעלדפסולפעס הלזה,לבפגיעהלנשחבאליסאש,ל
מכיססןלרכ לעץלתצשלבאסכסלתאלתפרשסאלהפגיעהלבציסדלהכשיאה.לסתכן,לפעי ילהוביבהלנהגסל
 ומןלתזסשיםלמיסעשיםלנשחביםלככת הלרבהםלהסטמנסלמומשיםלֵקָשִמייםלבאסךלהעצים;לביןל
רהדבשלהיהלנכסןלסביןלר תל—לסכיצדלניאןלהיהל דעא,לכתרשלהמומשיםלמסואשיםלהיטבלסתינםל
נשתיםלכ  ?ל—להטי להדבשלמסשתלע לבע ילהציסדלסעיכב,לסתס ילתףלמנע,לתאלפעס אלהכשיאהל
כס ה.לפשנוסתה,לרהייאהלפעי הלבלגשינפיוללבתסאןלרנים,לניואהל הביןלצסשהלזסלר לפעס הל
פס יטיא,לפעס הלהמאפקדאלכוסדלג סילסממנסלהיתלרסתבאלתאלעסצמאה:לבאחי הלהיתלנעריאל
בחרתי,לבהיחבת,לסגםל תחשלרהיתלנעריא,לאסצתסאיהלתינןלניכשסאל עין,לסעםלזתאלירלבהלממדל
מכשיעלר לפסמביסא,לרהשילההצהשהלע להפעס הלהיתלכר עצמהלמחס  אלתאלהפעס ה;לעצםל
הדיססחלע להפעס ה,לכ סמשלעצםלמערהלהגי סי,לעסרהלתאלהעציםל מוסכניםל ציסדלהכשיאה.ל
מכתןלרפעס הלזסלמאשחראלב רסןל—לבמערהלהגי סי,לס תלההואשה,לר לה רסן.לזסהיל רסןל
הטסענאלכילהיתלמדססחאלע למציתסאלחסץ־ רסניא,לכ סמשלמייצגאלתסאה,לתךל מערהלהיתל
מכסננאלמציתסאלזסלבעצםלתמישאה.לתס םלר תלכמסלהמבעלהפשפסשמטיבי,לה רסןלכתןלתיננהל
מרנהלתאלמצבלהדבשיםלמכסחלתמישאהלת תלדססקתלמרתישהלתסאסלבעינס.ל פנינסלתפסתלדפסול
ר לפעס ה,לפעס הלר לממר,לרתיננסלאסבעל הפסךלתאלהמציתסאלע לפיהלת תלדססקתל הרתישהל
ע למכסנה:להפעי יםלר לתשגסנילהוביבהלמחדישיםלתאלהיאדסאלהֵקָשִמייםל אסךלהעציםלכדיל
 הבטיחלתאלהמרךלקיסמםלר להעצים.לתםלפעס אםלאצ ח,להיתל תלארתישלכ לוימןלבעס ם:ל
העץל תלייכשא,להסתלימריךל האקיים,לעםלהח קיםלהֵקָשִמייםלתסלב עדיהם,לס תלנסדעלכילדבשל

בתלת לקשבס.לכך,לדבשל)תינס(לקסשה.
דבשל)תינס(לקסשהלבפעס הלרתינהלמרנהלתאלמצבלהעניינים,לרחאימאהלתינהלניכשא,לתךל
בדיסקלבכךלמציבהלפעס הלזסלקסטבלנגדיל ייצסשלס עבסדהלרב בלהקפיט יזםלהמסדשניל—לזהל
רעוסקלבעיבסדלהטבע,לברינסיסלהמאמידלסבניצס סלהמשבי,להממרילסהופקס טיבי,לל טסבאלל
התדם;לביןלהיאש,לבכשיאאלעצים.לת למס להאביעהלהקפיט יוטיאל האעשבלבטבעלס הפיקלממנסל
כ למהלרניאן,לסבמקבי ,לת למס לאביעאלהתינדיבידסת יזםלהבסשגניל פיאסחלעצמי,ל  מידהל
ס הגרמהלתיריא,למעמידהלפשנוסתהלתאסולתחשלר לפעס ה:לתאסולר לפעס הלרתינהלמבסוואל
ע לאה יךלר להאפאחסאלסרינסיל—לעמ לרבוספסלפשיסן,לעבסדהלקרהלהמגדי הלתאלהאפסקהל
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סהשססחל—לת תלר לפעס הלכחוד,לכמאנה,לכחספרלמעבסדה.ל כןלהיתלפסנהלבופשהלת להופשסאל
השסמנטיאלרתמנםלנכאבהלבאקספאלההאפרטסאלהקס סנית יאלר לתישספהלסכינסנסלר להוסבייקטל
הבסשגני,להתינדיבידסת להפסע לסהיצשני,לתךלהציבה,ל טענאהלר לפשנוסתה,למוסשא־נגדלר ל
פעס הלרתינהלמאבצעאלבמטשהל טבסעלתאלחסאמהלבעס םלתסלתאלשירסמהלבוסבייקטלהפסע ל
סתינהלנעריאלבמטשהל רנסאלתאלהעס םלתסל הראנסאלממנס,ל הריגלדבשיםלבסלסמאסכס,לת תלמע הל
תאלהתפרשסאל האקייםלבעס ם,ל פעס לבאסכס,לסעםלזתאל צתאלממנסלבידייםלשיקסא.לפשנוסתהל
קסשתאלבופשהלרסשהלר ליצישסאלמןלהאקספהלהשסמנטיאללהתשסכהלל—לרתאלגבס סאיהלהיתלתכןל
משחיבהלעדלמתסד,להח למהנסיכה דה קֵליולר למתדתםלדהל הלפתייטל)1678(,להנחרבל שסמןל
הפויכס סגילהשתרסן,לעבסשלדשךלהרישיםלר לסי יתםלססשדוססשא'ל)שתריאלהמתהלהארעלערשה(ל
סר לתמי ילדיקינוסןל)המחציאלהרנייהלר להמתהלהארעלערשה(לסהשסמןלמנספילד פארקלר ל
ג'ייןלתסוטןל)1814(,לסעדלרישאסלר לאסמתולהתשדיל)אחי אלהמתהלהערשים(ל—לסמאסכןלהיתל
מאססהלתאלהתפרשסאלל קחאלבק סאללתאלהעס ם:למצדלתחד,ל תל רנסאס,ל פאחס,ל נצ סל—ל
תס,ל ח ספין,ל בקשס,ל חרסףלתאלצפסנסאיסל—לת תלדססקתל קב לתסאסלבמידא־מה,ל היעאשל סל
בח קס,ל קחאלממנסלדבש־מהלכמסאלרהסת,לסמצדלתחש,לל קחאללתסאסלבק סאלרהיתלח קלממערהל
ה קיחהלעצמס,לבמיןלק סאלדעאלס תלבשצינסאלאהסמיא;ל פעס לבתספןלרתיננסלפשדיגמטי,לכ סמשל
בתספןלרתיננסליכס ל הפסךל אכניאלפס יטיאלתסל צסלמסושי,לת תלמאסךלמקשיסאסלהחאסמהלר ל

דבשלרניאןלסנ קחלסנמושלה תהל—לתסל תל—לכח קלמה כסאלהעס ם,ל תלבמתבקלנגדס.
מכתןלבשסשלרהמסרגללפעס הלנוסגהללרפשנוסתהלמפאחאלבופשהלחסשגל תלשקלמןלההיגיסןל
ר להאבסנהלהתינוטשסמנט יא,להמרעבדלכ לפעס הל מעשךלהייצסשלסהפקאלהשססחלסבסחןלתסאהל
במדדיםלכמסאיים,לכפילרטענסלהסגילתוכס אלפשנקפסשטלכבשלבתמצעלהמתהלהערשים,לת תלגםל
מדשכיהלהו ס סאלזהלמכבשלר להאבסנהלהביקסשאיא,להיסצתאל מתבקלהישסתיל חריפאםלר ל
טקוטיםלע סמיםלרנזנחסלסנרכחסלבאה יךלהקנסניזציה,לתס,ל ח ספין,למעשט אלתאלהטיסאיהםל
התידיתס סגיסאלר להטקוטיםלרב בלהקנסן.לפשנוסתהלמבקראל וגאלמןלהשטסשיקהלהפשטיזניאל
סהטשיסמפת יאלר להמה ךלהביקסשאיל—למןלהנחשצסא,להמסבהקסאלסהחדסאלרבבויוסל—לסמןל
הממדלהפשדיגמטילסהדידקטילרבסל)כמה ךלרהסשהל כס נס,לא מידיסלהנתמניםלמזהלכמהלערסשים,ל
כיצדל בצעלקשיתסאלביקסשאיסאלתסלחאשניסאלבטקוטים(.להאבסנהלהביקסשאיא,לטסענאלפשנוסתה,ל
היתלעסדלתפיק,למפסאחלסמרסכ  ל עי ת,לר להאבסנהלהתינוטשסמנט יא:להיתלקסשתאל נסל בסתל
ברעשילהטקוטלר להאשבסא,ל עבסדלס עבדלתסאס,ל הפיקלממנסלמרהסל—ל  מסדלע להעס םלרבסל
הסתליּסצש,לסתס ילגםל  מסדלכיצדל האנגדל עס םלזה.להאבסנהלהביקסשאיאלמעמידהלדגםלר ל
קשיתהלהכשסךלבחי סץ,לבהחצנהלסבמיצסיל—לבדיבסבלר לראיקסא,לברשטסטלר למבניםלחבשאיים,ל
במעקבלתחשלדפסויםלתידיתס סגיים.ל כןלזסהילגםלקשיתהלרגמס לבִצדהל—להבנה,להאפכחסא,ל
הצהשה,לעמידהלמנגדל—לקשיתהלמרא מאל)מרא מאלגםלמבחינהלוסציס סגיא,לבססדתילבח קיםל

מוסימיםלר להתקדמיהלהתמשיקתיא,לסגםלזסלהירשת יא(.ל
תםלכן,לבתמצעסאלהמסרגללפעס הלנוסגהללמעמידלופשהלר לפשנוסתהלאיתסשיהלר ל
קשיתהלסאיתסשיהלר לכאיבה:לבמקסםלהקשיתהלהביקסשאיא,להאשהלתחשלמבנילהעסמקלר להטקוטל
)התמנסאילתסלהפס יטי(לסנעריאלמבעדל השמנסיטיקהלר לחרדל—לכ סמשלקשיתהלהמאתמצאל
ֵמַעלכ לפשטלכנגדלצסשאלהספעאסלהמקסשיאל—לפשנוסתהלמציעהלקשיתהלר לפנילרטחל ְ ַמׁרְ
הנעאשאל נתמשלס נראקלכמבעיםלעאישים,לשססיים,למ תים.לבמקסמסאלרבהםלתנחנסלשגי יםל
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 קשסתלארסקהלרתיננהלבתהלע לויפסקה,לוימניםלטסשדילמנסחהלר לֶחֶוש,לתסבדןלהמתייםל רסבל
ס האפשץ,לפשנוסתהלקסשתאלהואפקסאלבקיים,לסיאסשלמשצסן,לתפי סלשסממסאלשסח.ליאשהלמזתא,ל
תאלהסס יסםלהגבסהלר לאיתסשייאלהטשתסמהלמביאלמדשרהלר לקתאילקתשסא'ל—לאיתסשיהלרבהל
כ לתישסעלעסמדלכוימןלמתסחשלהמצביעלע להחמצאס,לע לתי־ניאנסאסל אפיוה,לר להתישסעל
הטשתסמטיל—למעסניינאלפשנוסתהל הנמיך:לתאלהוימניםלהיתלמבקראל קשסתלככת הלהוגסשיםל
באסךלעצמם,לממסמרים־כבש,לקצשים,לקטניםלסחטספים,לוימניםלרתינםלמסשיםלע לדבשלחיצסניל
 הם.לפשנוסתהלמבקראל האשחקלמעטלממהלרהי ךלקוםלע לחקשלהופשסאלר לרנילהערסשיםל
התחשסניםל—למתי־הרגאסלר להנרגב,למהמאססיםלר להר י ה,למהמ נכס יהלהתינוספיאלע ל
ההיעדש,למדפסוילהעיכסבלסההרהיהלסמהקשיתהלהפשרניאלהמקוימ יוטיאלהמח צאלתאלכ לת הל
מהטקוטיםל—לס קשסתלדססקתלמחססאל ת־טשתסמטיסאלת תלפסזיטיביסאלרתינןלכשסכסאלבציפייהל
מאסוכ אלת תלבמימסרלשספף,לח קי,לכמעטלמב ילמרים.לבכךלמחס  אלפשנוסתה,לדסשלר יריל
 תוכס אליי ,לאמסשהלק הל—ל תלרינסילדשמטיל—לבמה כהלר לתוכס הלמפסשומאלזס,לרבוסףל
רנסאלהרבעיםלר להמתהלהקסדמאלהסבי הלמפנהלשב־הרפעהלבחקשלהופשסאלדשךלרסשהלר ל
קשיתסאלדקסנוטשסקטיביוטיסאלבופשסאלהשסמנטיא.לגםלפשנוסתהלעסוקאלבקסשפסולהשסמנטיל
סגםלהיתלפסדהלתאלחסבהל דשידהלס  סינו,ל בנימיןלס ב תנרס,לתךלבקשיתסאיהלהיתלממישהלתאל

אנֵתילהתפרשסאלסתי־התפרשסאלבמחססאלכמעטלנע מסאלר למימסר.
ממה ךלזהלעס הלגםלאיתסשיהלר לכאיבה.ל תלבכדילפסנהלפשנוסתהל שסמנטיקה,לסעסדליסאשל
מכךל מה ךלמוסיםלבאסךלהשסמנטיקהלהתישספיאל—ל כאיבהלמסקטנא,לחאסמה,ל תלמאפאחאל
ס תלאה יכיא,ל תלנשטיביא;לכאיבהלמכאמיא,למינימ יוטיא.להפעס הלהנוסגהלר לפשנוסתהל
ניצבאל תלשקלכנגדלהניצחסנסאלהססדתייםלר להקפיט יזםלהתישספילת תלגםלכנגדלהכיר סנסאל—ל
המהדהדים,להנחגגיםל—לר להמסדשניזםלהתישספי:לת למס להאעייהל  תלאכ יאלסהפשגמנטציהלר ל
הצסשהלמציעהלפשנוסתהלדססקתלתאלהחטסף,להר םלסהמופיקל עצמס;לבמקסםלהתמסנהלבפסטנצית ל
ספשיׂראהלר למׂרשעאלהתפרשסיסאל)גםלהנר  סאלתסלהב אילניאנסאל מימסר(למציבהלפשנוסתהל
דססקתלתאלההוכנהלעםלהתקטסת יזציה,למקסמיאלסמסקטנאלככ לראהיה;לסאחאלהאנסעהלהשחבה,ל
המראששא,לר להתי־צסשה,להיתלמציעהלתאלהצסשסאלהתזסקסא:להרישלהקצש,להדית סגלהחטסף,ל
המבעלהמרס בל)תס,ל יאשלדיסק,לfree indirect style(.להופשלר לפשנוסתהלהסתל פיכךלגםלבגדשל
איתסשיהל ת־מסדשני)וטי(אלר לקשיתאלופשסאלסכאיבאלופשסא:ל תלשקלרתיןלהיתלעסוקאלביצישסאל
 תלקנסניסא,לגםלתאלהיצישסאלהקנסניאל עי תלרבחשהלתיןלהיתלקסשתאלקשיתהלביקסשאיא,לתס,ל
 ח ספין,לחאשניא.להקשיתהלה ת־תגסניוטיאלר הלתיננהליסצתאלנגדל—לנגדלהיצישסא,לתסלמאסךל
היצישסאלנגדלהעס םל—לת תלדססקתלמאמושאל יצישסאלה  ס,לבתספןלרבסלהןלעצמןלמאמושסאל

 עס םלהוסבבלתסאן:לבתספןלממסעט,למינסשי,ל תלתושטיבי.ל
תס םלמהל נסלס פעס הלהנוסגה?למהל ופשסאנסלהמסדשניא/מסדשניוטיאלבמסבהקלס מה ךל
שסמנטי,ל ת־מסדשניוטי,לזה?למהל אשבסאנסלהבסשגניאלס תאסולהתשיוטסקשטי־במפגיעלר ל
ל קיחהלבק סאל?למהל מציתסאלהפס יטיאלהעגסמהלבמחסזסאינס,להאסבעאלרינסילשדיק י,ל
ס הוכנהלהממסעטאלעםלה כסאלהעס ם?לופשהלר לפשנוסתהלמתפרשל נסל הביןלתחשאלתאלמהל
רנאפולבשגי לכמציתסאלר לקיפתסןלסדשיכהלבמקסםלרמס הלירל—ל כתסשהל—ל הציבלפעס א־נגדל
טשנופסשמטיביא.לכך,להוסכנאלהמשכזיאלר להרינסילהיתלדססקתלהמציתסאלהפס יטיא,להכ כ יאל
סהוביבאיא:להקפיט יזםלהשילתיננסלקספתלע לרמשיסל שגעלת תלפסע לבאכ יאיסא,למגדי לתאלהסנס,ל
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קסנהל עצמסלעסדלסעסדלח קסא,לסגםלמעשךלהר יטהלברטחיםלהכבסריםלתיננסלקספתלע לרמשיסל
ת תל הפך: הסתלכסחלנסרםלסמאפרטלרמקיםליירסבים,לבסנהלכביריםלסיסצתל מבצעיםלצבתיים.ל
כנגדלהפע אנסאלהתינוטשסמנט יאלהזתא,לת למס להכיבסרלהשססחלסשססחילהכיבסר,למענייןליהיהל
גםלכתןל חרסבלע לדפסוילפעס הלרתינםלמנסאבי־מטשה,לרתינםלנסרתיםלפשי,לרתיןלבהםלגמס ;ל
ע לדפסוילפעס הלנוסגה,לכ סמשלע לנויגהל—ללנויגהלמהרטחיםל,ל מר ל—לרתיננהלאכניאל
פס יטיאלחזקהלסנמשצאלת תלתספןלר להוגאלכסחסא,להוגאלהכסחלהר טסני,לשיוסןלהפסטנצית ,ל
צמצסםלהתחיזה;לע ליצישהל  תלאסצש,לכ סמשלפעס הלרתיננהלנעניאל דשיראלהאסצשלה תסמיל
)ע לתפיקיסלהאשבסאיים,לבדמסאללהיצישהלהציסניאל,ל מר (.למדעילהשסחל—לרכפילרמסטחלבהם,ל
תיןלבהםלכ לאסע אלתסלשססח,לזס א,לתס י,להעמדאלקסטבלנגדיל עשךלהנמדדלבמסרגילשססחל—לתס יל

יסכ סלל קחאלבק סאללדפסולפעס הלמעיןלזה.ל




