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 פעולתה של פעולה שאינה פועלת: 
הרהורי כפירה

מיכל ארבל

יקטעבם הלוילבם רלן יתכגום מעיכבת לן הליול מספכה שמ לן־מבז פכנסולה, סודות גלויים: 
ספרות החוויה הלא־נחשבת )וכק למבהם לתבבחס ידיכב(, הלחיכת לפנה לת תשולת מינו 
מתבלוכבם ספכותבבם שמ הבלנעות. לופעב ההבלנעות שונבם: הבלנעות לקיבעת יעמּות עמ 
הקומ יללצעות "הסגנון העקבף החופשב" )הקכוי מ"דביוכ לשומי"(, שלבנו קומה שמ הגביוכה 
ולבנו קומה שמ הלספכת, יכולנבם שמ ג'בן לוסטן; פתבחת לפשכות מפעומה תוך רדב חסבלתה 
לכלש, רפב שעושה הנסברה דה קֵמבו יכולן שמ ללדלם דה מה פלבבט רלשכ הבל לתוודה מפנב 
יעמה עמ להיתה מגיכ לחכ לך לתחבבית מל מללש להיה זו, ורלשכ, יהלשך, הבל דיקה 
יהיטחתה גם מלחכ לות היעמ ימל עת ונלנעת למהבנשל מלהית חבבה; היטחה מהתגמּות 
תוך הגימתה לו יבטומה לכלש, רפב שלתולכ יפכק מג יספכ שלות, פסוקבם 18–23: לשה 

הדברים המוצעים כאן התגבשו תוך דיון עם שאול סתר ומיכאל גלוזמן, ואני מודה להם מאוד   *
על הערותיהם. 
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ָנב רב ֹמל בכַלנב הלדם  ליקש לה' רב ַבכלה מו לת ריודו, והלמ לשבי רב "מל תורמ מכֹלת לת ָפּ
תב ַרפב עמבך עד  רֹּ לתבָך יִנקכת הצּוכ וַשׂ ָוָחב" )שלות מג 21(, ולוסבף: "והבה יֲעֹיכ רֹידב וַשׂ

ָעיכב. והִסֹכתב לת רפב וכלבָת לת ֲלֹחָכב ופנב מל ֵבָכלּו" )שם, 23-22(. 
תכולתה הלכתקת שמ פכנסולה הן מקכבלה יטקסט הלקכלב, שריכ הועלדו מו ִתמבם 
שמ פבכושבם, הן מהינת לקולו שמ הסגנון העקבף החופשב יכולנבם שמ ג'בן לוסטן ומהינת 
החמטתה שמ הגביוכה שמ ללדלם דה מה פלבבט, שזרו לף הם מהתבבחסובות לחקכבות כיות, 
הבל יחבמוץ הטקסטבם הממו לקכבלתם רתבלוכבם שמ רבשמון. ילקום מפכש לת הגביוכה שמ 
לוסטן רלב ש)עדבבן( לבן מה יעמּות עמ קומה, לת הגביוכה שמ ללדלם דה מה פלבבט רלב 
שנרשמת ילבלוש קשכ להיה הטכוסקסולמב לונוגלב הן עם יעמה, הן עם להויה, ולת התגמות 
ה' מלשה ר"החלצה" ילוין השמבמב הלקוימ שמ הלבמה, פכנסולה לצבעה מכלות ילב־הלבלוש, 
ינזבמּות, יהחלצה ויעלבלות לתנות חבנם, חופש לן הרפבבה מפעומה. הפעומה הנסוגה רלוה 
רסוד הגמוב, העולד ילכרז ספכה: "ספכ זה לתלקד ידכרבם שיהן הסוד הגמוב, רלחווה שמ 
גבמוב הליטמ לת עצלו, ללפשכ שחכוכ לן הצבווב הלתב לפעול עמ פב הבדע שהתגמה". ילקכה 
שמ הנסברה דה קֵמבו נכלה רב תפבסה רזו שמ החופש הטלון יפעומה הנסוגה שמה־עצלה הבל 
לעיכ מברומתה, שהכב הבל לרמה חצב בלבה ילנזכ ולתה לצעכ, רלו יעמה מפנבה, לומם לבן 
ירך רדב מהלעבט לן היכק, החשביות והלקוכבות שמ ההצעה הפכשנבת שמ פכנסולה, הפותחת 

לופק חדש שמ כגבשובות פכשנבות.
הכטוכבקה שמ פכנסולה ליקשת מהבשלכ נללנה מלתבקה הלוצעת עמ בדה, לתבקה 
שמ הבלנעות לטענה מיעמות עמ הללת "ינוסח הנלוכות", ומצוכך רך הבל עושה שבלוש כי 
יהסתבבגובות, ישמבמות רפומות, ילוקסבלוכונבם וינסבגות לטענות שהבל עצלה לעמה. הלפקט 
שנוצכ לבננו עויכ ילמולו יתכגום לשום שהעיכבת לבננה לתלסכת יכצון משמבמות רפומות, 
לך הול נברכ ירמ זלת. כטוכבקה זו שמ פכנסולה ללנם בוצכת תחושה שמ כרות, ריברומ, 
ונכלבת מעתבם לעוכפמת, לומם יסופו שמ חשיון לויעת יה יתקבפות עלדה פומבטבת וֶלתבת 
נחכצת: החמוקה הבשנה מ"טויבם" ו"כעבם" מל נעמלה למל לך הסוותה לת עצלה. עלדה לתבת 
ופומבטבת זו, רפב שהבל לוצגת יקטעבם לן הליול שתוכגלו רלן, יעבבתבת יעבנב, ולמבה לנב 
ליקשת מהתבבחס. פכנסולה לעלבדה יקוטי ה"כע" לת הנלוכות. מל זו ימיד שפכנסולה קויעת 
שהנלוכות יטחה "יבעבמותה שמ חשבפת התכלבת שיתיבעות מרוח" והפבצה לשמבה נלביבת 
ש"ירוחה שמ התקשוכת מהוצבלנו מחופשב" )ינבסוח רזה יללת לדויכ ילשמבה לקוללת, 
לימ הלם ישם העכעוכ עמ הבולכנות שיעלדה שמ יעמות עמ "הטוי הלוחמט" כלוב מנפנף 
הִצדה לת "הטוי הבחסב"? הלם טוי בותכ מל מחשוף תכלבת ועוומ יתיבעה מרוח — מלשמ 
ילשטכבם הלדרלבם לבעוטבם לו לתעלכבם ילורמוסבות ריושות? הלם טוי בותכ מל מהבמחם 
עמ תקשוכת פתוחה ררמ הלפשכ, לפבמו לם הבל לוצפת יחמקבה הגדומבם — לך מל רומה — 
ישטבפת לוח קפבטמבסטבת לו יתעלומה מלולנבת?(, ומל זו ימיד שהבל לנבחה רלוין ללמבו 
שבש מהתכחק לן הנלוכות ררמ הלפשכ, למל שהבל לף טוענת שהדבלמקטבקה שמ הנלוכות 
הלעכיבת הגבעה משבלה )מלבצובה, מלבלושה הלמל יבותכ( יכצבחות ההלונבות הנוכלות 
שמ הללה העשכבם, קכב יהשלדה הללוכגנת שמ הבהודבם ישולה וילוידן עשכות לבמבונבם 
נוספבם ילמחלת העומם השנבבה ויטבהוכבם שמ סטמבן. פכנסולה נדכשת רלן מעלדה הבדועה 
שמ לסרומת פכנקפוכט, ויבבחוד מספכם שמ תבלודוכ לדוכנו ולקס הוכקהבבלכ הדיאלקטיקה 
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של הנאורות, שכלה לוכ מכלשונה י־1944. לומם, עם רמ חשביותה — וחבונבותה — שמ 
יבקוכת הנלוכות, נכלה שיחמוף רלעט שיעה עשוכבם, רדלב לומב מחשוי לחדש עמ ההנחה 
שהדבלמקטבקה שמ הנלוכות )יבן תיונה מלבתוס, יבן חבכות משעיוד( התמצתה יהשלדת 
הלונבם. ללנם, ילוין־לה, רמ לה שקכה לחכב הנלוכות יעומם הלעכיב, וילכצות שלמבהן 
הגבע רוחו, קכה "עקי" הנלוכות. ולומם, פכנסולה חוזכת עמ טענה לחבבית הכיה בותכ ידיכ 
לבלוש, בצבלה לן הרוח למ הפועמ, וטענה זו טעונה יעבנב היהכה, שהכב הנלוכות מל קכלה 
מהשלדה הלונבת, וטיח ה"לחכבם" מל החמ כק רתוצלה לעבדן הנלוכות. הצמינבם טיחו 
ילוסמלבם עם רביוש בכושמבם עד שהדם שזכם יכחויות, רך לסופכ, הגבע מיכרבהם, וזלת 
ממל הלבתוס הלשמבבתב שמ הנלוכות, ממל כברוזבות שמ לדבנה סוצבלמבסטבת וממל שמבטה 
קפבטמבסטבת יתכיות ההלונבם. יעבבתב מולכ שהנצכות התמצתה יטיח לוסמלבם רפב שיעבבתב 
מולכ שהלסמלם התמצה יפבגועב הטכוכ ינבו בוכק. לפשכ ללנם מטעון שהנלוכות/הנצכות/
הלסמלם ִאפשרו לת הטיח, שהם ִבבצכו דבנלבקות נוכלות מצדן שמ דבנלבקות חבויבות, לימ 
טענות גוכפות שהטיח הול לבצוב )לו מהפך, הפכה גלוכה( שמ הנלוכות/הנצכות/הלסמלם 
טעונות יעבנב יחבנה יבקוכתבת. בתכה לזלת, ההנחה שלקוכ הכע הול ינלוכות נכלבת מב 
לופטבלבת בתכ עמ הלבדה. הרוח רלוהו רהבדכה; רמ כלש שמ דברוב, רביוש וטיח שהול זוקף 

נושל פנבם בשנות־חדשות, יהתלם מזלן ומלקום. 
פכנסולה דוכשת ישיח הפעומה הנסוגה, הליטמת לת עצלה. יענבבן זה הבל ללשברה — 
רלבנטמקטולמבת ית הדוכ השמבשב שמ לסרומת בבמ — לסוכת ליוססת, פוסט־סטכוקטוכמבסטבת 
ודקונסטכוקטביבסטבת. לומם מל כק מדקונסטכוקצבה בש לסוכת, למל גם מיבקוכת הלופנבת 
רמפבה. שוכשבה שמ יבקוכת זו נטועבם ריכ יטענות שהעמה לבשמ פוקו י־1964 נגד ז'לק 
וונה יהלשך רנגד הַל־פומבטבות  דכבדה יהקשכו שמ הווברוח עמ הספק הקכטזבלנב, והבל ּרֻ
שיטשטוש יבן טקסט מלצבלות ידקונסטכוקצבה.1 פכנסולה נפמגת ילוצהכ ללהמך זה שמ 
הדקונסטכוקצבה, לימ לת לותן טענות שהועמו רנגד העלדה הלשלבטה לת הקכקע לתחת 
מפעומה ומשבפוט הלתב ורנגד הסבוע שהבל לושבטה ירך מלנגנונב רוח דרלנבבם נבתן מהפנות 
גם רמפב הפעומה הנסוגה.2 ידוגלל שפכנסולה ליבלה, ולשכ שלומ סתכ לתלכ יהקדלה 
שרתי מתכגום, הלסלכבם הֵקָכִלבבם שפעבמב "גכבנפבס" נעצו יעצבם ישטחבם לבועכבם שבועדו 
מרכבתה, וההצהכה עמ לזוכבם שמלבם רלזוכבם שיהם פעומה זו יוצעה, יבן שהדיכ הבה נרון 

 Michel Foucault, “My Body, This Paper, This Fire”, History of Madness (second  .1
 appendix), trans. Jonathan Murphy and Jean Khalfa, Routledge, London 2006, pp.

550–574
כמובן, גם הקריאה הפוסט־סטרוקטורליסטית לאי־עשייה עוררה נגדה ביקורת מבוססת; דוגמא   .2
מובהקת לביקורת ממין זה ניתן למצוא, למשל, בדבריה של מרתה נוסבאום על ג'ודית באטלר:

 “Excitable Speech, Butler’s most recent book, which provides her analysis of legal  
 controversies involving pornography and hate speech, shows us exactly how far her
 quietism extends. For she is now willing to say that even where legal change is possible,
 even where it has already happened, we should wish it away, so as to preserve the space
 within which the oppressed may enact their sadomasochistic rituals of parody” (Martha
Nussbaum, “The Professor of Parody”, The New Republic Online [TheNewRepublic.

com] http://www.tnr.com/index.mhtml, 22.2.99).
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ויבן שמל, הצבמה עצבם כיבם. סתכ לצבע מכלות ידפוסב )לב( הפעומה שפכנסולה לחבבית 
למטכנטביה מפעמתנות הקפבטמבסטבת הרוישת, שלבנה נחה מכגע. נרון הדיכ וטוי, לומם 
קשה מהתעמם לרך שמהבלנעות ללקטביבזם בש השמרות לוסכבות שמ עלבדה לנגד. יהלשך 
מדוגלל הלועמבת ידיכבה שמ פכנסולה רלופת שמ הנסברה דה קֵמבו, רלשכ לנו נתקמבם, לעשה 
בום יבולו, ידברוב ויכדבפה שמ נשבם/הולוסקסולמבם/פמסטבנבם/להגכבם/פמבטבם, הלולנם 
הללבכה הלנבנה יבותכ, הכחוקה יבותכ לן הנלוכות )יעבנב פכנסולה( לו הלוסכבת יבותכ, הבל: 

נרון, נעשה מרם עוומ, לימ לנחנו מל נעשה דיכ יענבבן ומל ננקוף לציע?


