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מזג האוויר אצל גנסין, או הָאפקט של הסגנון
איל בסן

ןלב לבוך בן מצן חא לעסנס משפחתס מטעמסם ןחרסם. תחסבה עסצלא ןת ןלס, 
שכןשר רןה ןותו רטול ןמר בו להתעוררות:

"נו, מר לבוך, ןז מה מזג־הןווסר? סרד גשם? ןנס בן תופש, הלרומטר הסה מןה ןחוז."
הון בן דבה ממנו ןבן ןת התשולה כדבקמא:

"ןדונס, ןסא לסכובתס בומר בך ןם ןכא סרד גשם. ןנס נחוש לדעתס בחסות מחוץ 
בןקרןסות הפסזסת עד כס חושס ןסנם טורחסם בַסֵדע ןותס."

"שמע נן, לא סקר, הון ןסדסוט החלר שבך," ןמר בס ןלס כשהבך לבוך. "מה פסרוש! 
הון בן סכוב ןפסבו בהגסד בס מה מזג־הןווסר! הרס ןסא דלר סותר מענססא מזה! ]...[."
מריב פרויט, בעקבות הזמן האבוד1

מןמר זה מלויי עב הרצןה לכני "ןורס נסיא גניסא: מןה שנסם במותו" שנערך לןונסלריסטת    *
ורשה ולןונסלריסטת תב־ןלסל ל־7 ול־17 למןרי 2013. ןנס מודה במרכז קספ לןונסלריסטת 
תב־ןלסל ובמןרגנס הכני עב הזמנתם הנדסלה. תודות רלות במסכןב גבוזמא ובמסכב ןרלב עב 

הקרסןה הקשולה וההערות מןסרות העסנססם.
מריב פרויט, בעקבות הזמן האבוד ]1[, מצרפתסת: הבסת סשורוא, הקסלוץ המןוחד, תב־ןלסל    .1

1992, עמ' 98-97; התרגום שונה. 
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א

"ןסא דלר סותר מענססא מזה!" מכרסז ןלסו שב מריב, הגסלור והמיפר שב בעקבות הזמן 
האבוד. עב הענססא העמוק והמקסף הזה, המןפססא בן רק ןת ןלסו שב מריב ןבן גם ןת מריב 
עצמו, כותלת ןסל קויופיקס ידג'ווסק להרחלה ולרגסשות למיתּה "מזג הןווסר ןצב פרויט", 
שההסקימות המשתןה ןב מוב מזג הןווסר ושסנוססו מופסעה לה בן רק כנושן העסוא המרכזס 
ןבן ןף כעמדה הרגשסת העובה מתוך כתסלתה המיוגננת והמעורלת שב ידג'ווסק עצמה.2 ןם 
ןכא נדמה בפעמסם כס ןסא דלר מענססא סותר ממזג הןווסר, וןם גם נדמה כס להתפעמות הזןת 
ממזג הןווסר סש משהו מסדלק, הרס זה לוודןס משום שמזג הןווסר הון לרןש ולרןשונה חווסה 
חושסת ותחושתסת: ןת מזג הןווסר, עב דקוסותסו ולנס גוונסו, ןנו תופיסם לחוש, לןופא גופנס, 
מססדס ולבתס ןמצעס )כך, במשב, ןנו מיוגבסם בהרגסש מסד, בבן כב צורך לתסווך, מסבובס ןו 
ןחר, להלדבסם הדקסם והמרולסם לסא חומו הכלד שב ערל קסץ בח בחוף הסם התסכוא בלסא חום 
מדלרס, שרלס, סלש ומצמסת(. בעקבות הזמן האבוד, טוענת ידג'ווסק, הון לסטוס יפרותס סוצן 
דופא בחווסה הרגשסת שהסן מזג הןווסר. זו חווסה כה מקספה עד שעלור מריב, השתנּות מזג 
הןווסר עשוסה בהלסן בשסנוס רדסקבס שב ההווסה שבו־עצמו לעובם, דלר שהון מדמה בןסרוע 
שב בסדה־מחדש. למקומות ןחדסם לרומא שסנוסס מזג הןווסר מתוןרסם, לןורח פרדוקיבס, 
כרגעסם סומסומססם שב חווססת הזסכרוא הלבתס רצונס הנדסרה וסקרת הערך שלהם ןנו חססם ןת 
העלר דרך התחושות המוכרות שב צסנת לוקר יתווסת ןו שב קרא שמש חמסמה לצהרס סום 
ןלסל )ןו, ןם בהמשסך ןת הדוגמן הקודמת, דרך התחושה המפתסעה שב משל חום סם תסכונס 
לעסצומו שב סום קסץ שרלס טספויס למקום מרוחק — משל המלסן ִןתו, כהרף עסא, משן שב 
זסכרונות, געגועסם ורגשות בן רצונססם(. הדלר כה לובט ןצב פרויט עד שידג'ווסק מצסעה — 
 ,A la recherche du temps perdu ,בן בגמרס ללדסחות הדעת — בתרגם ןת שמו שב הרומא

 3.“In Search of Lost Weather”ב־
ןמנם ליספורסו שב ןורס נסיא גניסא ןסא דמות המכרסזה למפורש כס "ןסא דלר סותר 
מענססא מזה", ןובם דומה כס מזג הןווסר ןצב גניסא ןסנטניסלס בן פחות ממזג הןווסר ןצב 
פרויט. בהשווןה המקולבת לסא גניסא בפרויט, שנעשתה זה מכלר בסיוד ללסקורת גניסא, 
והמתניחת עב פס רול ילסל מושגסם כמו "מודרנסזם" ו"זרם התודעה" ןו יוגסות שב תפסית 
הזמא וססצוג הזסכרוא,4 ןפשר ןפון בהצסע נקודת דמסוא נויפת, גם ןם מסנורסת ומפתסעה 

המיה מלויית עב כמה הרצןות שידג'ווסק הצסגה להזדמנוסות שונות לשנסם 2004–2007 תחת   .2
הכותרת "מזג הןווסר ןצב פרויט". המיה, שסועדה בהסות פרק ליפר עב פרויט, פורימה לדפוי 
רק בןחר מותה שב ידג'ווסק ל־2009, בצד מןמרסם נויפסם שבן זכו ברןות ןור לחססה. ורןו

 Eve Kosofsky Sedgwick, “The Weather in Proust”, The Weather in Proust, ed. Jonathan
 Goldberg, Duke University Press, Durham and London 2011, pp. 1-41

שם, עמ' 8.   .3
רןו, במשב, בןה גובדלרג, "מילסל ב'ןצב'", האומץ לחולין: בחינות וטעמים בספרותנו החדשה,   .4
יפרסת פועבסם, תב־ןלסל 1976, עמ' 78-77; גרשוא שקד, "זמא ומרחל ליגנוא", ללא מוצא, 
הקסלוץ המןוחד, תב־ןלסל 1973, עמ' 156-155; דוד שחר, "ן.נ. גניסא ו'זרם התודעה'", משא, 
למרחב, 11 לנולמלר 1955; שמעוא הבקסא, מבוא לסיפורת העברית: רשימות לפי הרצאותיו 
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ֵפקט, כבומר כשדה רווס עושר  מעט, לסא שנס היופרסם: ההסמשכות במזג הןווסר כשדה שב ןל
תחושתס. מזג הןווסר זוכה, כך נדמה, בתשומת בל סוצןת דופא גם מצד גניסא וגסלורסו. יספורסו 
שב גניסא עשסרסם להתססחיוסות במזג הןווסר, וןבה מופסעות בעתסם קרולות לנקודות מפתח 
לטקיט — לפתסחה ןו ליסום שב סחסדות טקיטוןבסות רלות־משמעות — וקולעות ןת הבך 
רוחו. כך, במשב, היספור "הִצדה" נחתם לתמונת המיסבה הןרוכה הפרוׂשה בפנס נחום חגזר 
"שוממה ומתעבפת מחֹום הסֹום" )עמ' 162(;5 לפתסחת היספור "ללסת ילן" מגסחה עב העסר 
"יופת־שבג ןפורה", נושל "רוח־יתסו רטול וחודר", וןנו פוגשסם ברןשונה לנער שמוןב, גסלור 
היספור, כשהון מלויי "לטפסחת־ַטַחל לחרוית־השבג" )עמ' 77(; הִפיקה הןרוכה הפותחת ןת 
"לסנותססם" מתןרת לחסּות ןת השתנּות הרוחות, ןת התלהרּות והתקדרּות השמסם וןת החדווה 
ןו הןפרורסות שהא משרות עב נפתבס לרגר )עמ' 175(; הפרק החמסשס שב "לטרם", המגובב 
ןת מעשסו שב ןורסןב ןפרת לסמסם שבןחר חזרתו בלסת הורסו, נפתח לתסןור ןותם "נגוהות 
רטולסם, שכלר הסו הובכסם ופושרסם והובכסם ומתנדפסם, מסד ןחר שפיקו ןותם הגשמסם 
הטורדסם, שהתחסבו לקרול ןחרס חזסרתו שב ןורסןב הלסתה, והסו סמסם רלסם מתדפקסם רצופות 
הּו, והמססתם הסתה קשה, והסתה טורדנסת, והסתה בוחצת ןת הבללות הפורחסם"  לחבונות שכלּ
)עמ' 264(, ןלב לתחסבת הפרק השלסעס והןחרוא שב היספור ןורסןב כלר מחפש מפבט מחום 
הצהרססם המעסק: "וכחום הסום הסתה דממה שלצהרססם ]...[ הסה חם וןורסןב שוטט לחדרסם 
צן. שם הסו הטרפסם המרולסם שב  והתבלט לגסנה ומצן בו מחיה מֶשמש לחדרו שב ןלן שסל
פובס־הּלר מטפיסם והסו מטסבסם צב לחבונות הפתוחסם, ומַגּלֹות היפרסם שלקסרות שמילסל 

הסתה נושמת, כפס שנדמה בו, ןסזו קרה, הנודפת לןלק ןפסבו" )עמ' 295(. 
ןבו רק דוגמןות יפורות מתוך עשרות ןזכורסם שב מזג הןווסר ליספורס גניסא. כלר 
ל־1913 עמד דוד פרסשמא, מתומכסו ומערסצסו המוקדמסם שב גניסא, עב חשסלות הסלט זה 
ליספורסו: "התוכא שבהם? כמעט שןסא בהם שום תוכא. הסש תוכא בןדם? הסש תוכא בחססם? 
ןסא התחבה וןסא יוף בהם, בןותם היספורסם, והכב כןסבו מתנדנד בעסנסנו, עובה וסורד, עובה 
וסורד, פעם גשמסם זועפסם ופעם שמסם צחסם, פעם זסק־ןור עם מעט תקוה ופעם סום מעונא עם 
בל מעונא, והכב כה נןבח וכלד ועצב ורסק ונמןי".6 כלדרך ןגל ולבס בהתעכל עב כך מניח 
כןא פרסשמא טענה מרחסקת בכת: לֵרסקּות הןקזסיטנצסןבסת נטובת־התוכא בכןורה שב יספורס 
גניסא, דומה כס התוכא החסולס הסחסד שנסתא בעמוד עבסו מגובם לרגסשות ולתגולות החושסות 
במזג הןווסר ובחסבופסו — בתנודות מהגשמסם הזועפסם בשמסם הצחסם, מזסקס־הןור בןפרורסות 

של ש. הלקין, מפעב השכפוב, היתדרות היטודנטסם שב הןונסלריסטה העלרסת, סרושבסם 1958, 
עמ' 345; בסבס רתוק, "מלון: סצסרתו שב גניסא לעסנס הלסקורת", לתוך הנ"ב )עורכת(, אורי ניסן 

גנסין: מבחר מאמרים על יצירתו, עם עולד, תב־ןלסל 1977, עמ' 17-16, 29. 
מיפרס עמודסם ליוגרססם בבן צסוא המקור מפנסם כובם במהדורת כל כתבי אורי ניסן גנסין, לערסכת   .5
דא מסרוא וסשרןב זמורה, כרך ן, יפרסת פועבסם והקסלוץ המןוחד, תב־ןלסל 1982. ההדגשות 

למולןות מכרך זה כובא שבס. 
דוד פרסשמא, "ן.נ. גניסא )בסום השבושסם במותו(", לתוך רתוק )עורכת(, אורי ניסן גנסין, בעסב   .6
הערה 4, עמ' 40; נדפי ברןשונה לתוך הצפירה, בט:69, 4 לןפרסב 1913, ושול לתוך ]סויף חססם 

לרנר )עורך([, הִצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין, ןחדות, סרושבסם תרע"ד, עמ' 96–99.
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העננסם. ןם סש תוכא ביספורס גניסא, ןומר פרסשמא, הרס הון ססמצן, לרןש ולרןשונה, לרולד 
פקטסלס.  ןטמויפרס־ןל

היספור שמדגסם סותר מכוב ולדרך המרוכזת לסותר ןת ההסלט הזה לסצסרתו שב גניסא, 
ןת נרחלּות העסיוק למזג הןווסר ולתמורותסו, הון בבן יפק "לגנסם". לדומה ב"לסנותססם", 
גם "לגנסם" נפתח לתסןור התעננות השמסם ומשל רוח הלוקר הצוננת: "להרת בלנה פרחה 
ולןה וכסיתה ןת פנס שמש הלוקר ]...[ הנה לןה רוח קרסרה ונשלה. ]...[ ןנס חרדתס מצסנת 
פתןום ושנתס הטרופה חבפה בגמרס. רוטט מחמת קרה התחבתס מטפב ובולש ןת הפסז'ןק 
]ז'קט[ שבס" )עמ' 344(. ןך עד מהרה העננסם והצסנה מפנסם ןת מקומם בשמש המופסעה לשמס 

הגנסם ומתחסבה בַבֵהט: 

לסנתססם התחסבה חמה בוהטת שול. הוצת הנחב והתחסב מכה לינוורסם ומפסק הלב רותח. 
נמבןו הגנסם שרסקה ]...[ ורןשס התחסב בוהט ומסטשטש. היסרותס שול ןת הּפסדז'ןק שבס 
תס ]חובצתס[ הקבה. מתחת בזו הרגשתס  והתרתס ןגל רוגזה שלגסרוס ןת בובןות ןצטבסל
ןת לשרס כשהון רותח. ]...[ נדמה בס ןז שהחמה ןזרה פתןום כוח רל והנחב הרותח 
התחסב צוחק בס זדונות. ]...[ הרגשתס לס פתןום, שזרסם הסו הבסבה לגרונס ולחזס, וכוי 
שב חבל קר זו — הססתס לטוח פתןום שכב סמס בן הססתס חס ןבן לשלסבה ובשמה. ]...[ 
וןנס הססתס נבןה והססתס שלור והססתס גונח מחמת חום ומתרומם נרפה ןב רןש ההר. 
שם תרתס בס מקום מחיה תחת ןחד השסחסם שצבו מרולה ]...[ התנפבתס ןב הזבזבסם 

המרשרשסם שלַןמת הצב שבו ושןפתס רוח. )עמ' 358–368(

גניסא ןסנו מותסר מקום ביפק: מזג הןווסר לגנסם הובך ונעשה חם, חם מןוד. החזרות עב 
תסןורס החום המטשטש, לחיות היספר לגוף רןשוא הצמוד בתודעתו הבומת־השמש שב ןפרסם, 
פקטסלסת כמו־מוחשסת לעת הקרסןה. כמעט ןפשר  עושות ןת מזג הןווסר המעסק בחווסה ןל
בהרגסש ןת החום המתגלר עובה מלסא שורות היספור; וזהו חום בוהט, מינוור, המרתסח ןת 

הןסלרסם, מססלש ןת הגרוא ומהמם ןת התודעה. 
עוד ןחזור להמשך ןב הגנסם וןב חומם, ןלב בפנס כא רןוס בעצור ובלרר: עב מה ןנחנו 
מדלרסם כשןנחנו מדלרסם עב מזג הןווסר? ןצב פרויט, מריב מעסד עב עצמו שלנסגוד בןלסו, 
שנהג בלדוק ןת הלרומטר לןולייסלסות )כפס שעובה מא המולןה שלרןש המןמר(, הון, מריב, 
בן היתפק לכך, והון עצמו נעשה בלרומטר מהבך עב שתססם. למקום ןחר הון מתןר ןת עצמו 
כמס שמכסב לתוך גופו לולה לרומטרסת קטנה בחסזוס מזג הןווסר, מעסא סשות נפשסת פנסמסת 
המגסלה לפרצס שמחה ןו עצל בשסנוססם לטמפרטורה ןו לכמות המשקעסם. כפס שידג'ווסק 
מעסרה, סש משהו מוזר ומיקרא לכך שמריב מדמה ןת עצמו דווקן בלרומטר )ובן, במשב, 
בתרמומטר(, שהרס בחץ הןווסר, לנסגוד בטמפרטורה, הון נתוא חמקמק במדס שקשה בחוש 
לןופא לבתס ןמצעס.7 "ןת הבחץ הןטמויפרס — כמו ןת הןווסר עצמו — ", הסן כותלת, "קב 
במדס, עלור רול הןנשסם למשך רול הזמא, בקלב כמולא מןבסו".8 ןך במריב, כלרומטר ןנושס, 
סש רגסשות מסוחדת בןווסר, כסשרוא בן מצוס בחוש לדקוסות מצל הןווסר שילסלו. ידג'ווסק 

ידג'ווסק, ”The Weather in Proust“, בעסב הערה 2, עמ' 9.  .7
שם, עמ' 10.   .8
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קושרת ןת הרגסשות הזןת במחבת הןיתמה שמריב יולב ממנה וביוגססת הנשסמה לכבב: 
מס שנתּוא בהתקפס קוצר נשסמה ןסנו סכוב בקלב ןת מצל הןווסר כמולא מןבסו; מס שמתקשה 
בנשום מפתח ןסנטוןסצסה בן רגסבה בןופא שלו הןווסר ילסלו נושם.9 מזג הןווסר, למולא זה, 
הון, לפשטות — וכןא הצסרוף לעלרסת הובם למסוחד — המזג של האוויר. רגסשות מוגלרת 
במזגו שב הןווסר הסן רגסשות בֶרֶגש הןווסר, בטמפרמנט שבו; בןופסו, בטסלו, במצלו — ןם 

בן במצל רוחו — שב הןווסר שילסלנו. 
גם למולא מצומצם זה סש דמסוא רל לסא מזג הןווסר ןצב גניסא במזג הןווסר ןצב פרויט. 
גם ןצב גניסא נסתא בחוש לרגסשות מסוחדת בןווסר ובנשסמה. כך, במשב, מסבותסו הרןשונות 
שב "ןצב", יספורו הגדוב הןחרוא שב גניסא, ממקמות ןת גסלורסו, וןת קורןסו וקורןותסו, 
לבל־ִבלה שב נשסמת הןווסר הבסבס — "לשדמות הרחלות, שנשמו לדּומססה הכלושה שלבסבה 
סה" )עמ' 379(. המשפט הןחרוא שב "הִצדה", שכלר הוזכר במעבה, נפתח  וןפבובסתו הרול
לתחושת הרווחה שב שןספת ןווסר צח, בןחר שחגזר מרגסש כס "בחסצת בלו גלרה עד במחנק": 
"וכשסצן החוצה ורוח צח לן ןב קרלו, ןֹורּו עסנסו מעט, ורקותסו הסו דופקות, ובלו הובם" 
)עמ' 162(. נפתבס לרגר, המתוןר לפרק הרןשוא שב "לסנותססם" כמס שהסה "מפיסק תכופות 
ןת נשסמתו מפנס הזוהמה" )עמ' 179(, מלטן בקרןת יוף היספור ןת מצוקתו להצהרה רוּוסת 
הססןוש כס "כלר ןסננו זוכר ןפסבו ןת הסום ןשר שןף רוח ברווחה לפעם הןחרונה..." )עמ' 
199( ול"התןוננות מרסרה עב ןסזו ילסלה וזוהמה מחנסקה" )עמ' 200(. לשנס יספורסו הגדובסם 
שב גניסא, "לטרם" ו"ןצב", מופסעסם שם העצם "נשסמה" והפועב "נשם", עב הטסותסהם השונות, 
עשרות פעמסם )כןרלעסם פעמסם ל"לטרם" וכןרלעסם וחמש פעמסם ל"ןצב"(, ןם כתסןור שב 
נשסמת הדמוסות וןם כתסןור שב נשסמת העובם שילסלא. דוגמן טספויסת בכך מצוסה למולןה 
שצוטטה בעסב מ"לטרם", שלה ןורסןב נמבט מחום הסום ןב חדרו שב ןלסו, שם "מַגּלֹות 
היפרסם שלקסרות שמילסל הסתה נושמת, כפס שנדמה בו, ןסזו קרה, הנודפת לןלק ןפסבו" 
)עמ' 295(. ככבב, ליספורס גניסא נדמה פעמסם רלות שהעובם המקסף ןת הדמוסות מבן סשוסות 
שונות ומשונות — קונקרטסות ןו מופשטות, ןנושסות ןו מוןנשות — הנושמות ִןתא ומובא. 
קסומם שב גסלורס גניסא לעובם נחווה למסדה רלה — דרך מה שנסתא בכנות "חוש הנשסמה" — 
כהסות־לתוך־ןווסר, כקסום לתוך ילסלה נושמת; ונשסמתם שבהם־עצמם נחווסת מתוך זסקה ןב 
נשסמה זו שב ילסלתם. גם להסלט זה, "לגנסם" מתגבה כדוגמן המולהקת והטעונה לסותר. במא 
תחסבת היספור מפגסא הגסלור והמיפר, ןפרסם, רגסשות לרומטרסת מוגלרת, רגסשות בנשסמת 

הןווסר שב ילסלתו. תחסבה, לשעות הלוקר המוקדמות, ןפרסם מתןר ןת מזג הןווסר כך:

מילסלס הסתה כלר נושמת לגלורתה ןותה דממת הלוקר שלשדה, זו, שלכדס שתהן 
כולשת בה ןת לשר הןדם וןת חושסו, ןסנה חירה ןבן ןת חום הסום הבוהט ]...[. ןותה 
ַןמת הצב, שהסתה יסרתס ילוכה לה, הסתה נושמת לרטסלות שב שחרסת צוננת וןב ןפס 

לן רסח חודר שב ןדמה טחולה ושב טרפסם חססם וחרספסם ]...[ )עמ' 346(

שם, שם.   .9
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מעט ןחר כך מלחסא ןפרסם ברןשונה לדמותו הגיה והמהפנטת שב ןסכר סהודס מגּודב הסורד 
ןב הנחב, ןך הון עדססא ןסנו מזהה לו ןת מכרו משכלר ןרכסחוטם: 

הסה הדלר דומה, שבן ןסזה ןדם, ןמת מגושם במַדס ובמַדס משונה, ןנס רוןה בפנס, 
לשה לשר  ןבן שןותה הדממה הכלושה הסן זו, ןותה הדממה הרוחשת שלשדה, שבל
ונסגשה ןבס, כשהסן נושמת לגלורתה הכולשת, וזוהס שהלסןה ןב ןפס גם ןת נשימתו 
המסואבה שב ןותו הפרג הןדום, הפורח פה במכלסר, ןותה הנשימה המחניקה, שבכןורה 
ןסא לה משום רסח כבב ושסש לה לכב זןת משום ןותו הגסרוס הרחוק והטרוד של"תןוה 

נהסה". )עמ' 350, 352( 

ובקרןת יוף היספור ןפרסם מטפי לבןּות עב צבע הגלעה, נשכל לןפסית כוחות ומתלונא 
ןב הגנסם השטוחסם בפנסו:

כב זה הסה שטוח דומם והסה כֵמסה והסה מיור בןותה הווסה פורסה, זו, השטופה להובדה 
ולצמסחה ולבסלבול — וֵןד יובד שןסנו נרןה הסה מסתמר והסה מכביד את הנשימה 

ומדכן ןת הנפש... )עמ' 368(

ןם לקרסןתה שב ידג'ווסק לפרויט מגובמת, לסא הסתר, הצעה מולבעת בהזרה שב החשסלה 
השגורה עב מזג הןווסר — הצעה בהשסל במזג הןווסר ןת ןווסרסותו — הרס "לגנסם", שגסלורו 
מתגבה גם הון כמסא "לרומטר ןנושס", מדגסם כסצד מזג הןווסר ןצב גניסא כרוך בבן הפרד 
לרגסשות סתרה בןווסר. לחווסה החושסת־הרגשסת שב ןפרסם מבּווה תחושת החום המתגלר 
למועקת נשסמה הובכת וכלדה )כך, במשב, לשעות הלוקר המוקדמות, הדממה הנושמת 
לגלורתה חירה עדססא ןת "חום הסום הבוהט" לכדס "שתהן כולשת בה ןת לשר הןדם וןת 
חושסו" — ןך עד מהרה, תחת קרנסה שב "חמה משתחררת" שלקרול תתחסב "בוהטת שול", 
ןותה דממה, שבולשת כעת ןת דמותו שב ןרכסחוטם, כלר מורגשת הסטל כשהסן "נושמת 
לגלורתה הכולשת"(. מהו מזג הןווסר לגנסם, ןם כא? בן יתם חם, ןבן חם ומחנסק לגנסם; 
חם ומחנסק וקשה בנשום. ככב שמתקדם הסום וככב שמתקדם היספור, הןווסר נעשה דחוי, 

מהלסב, מיוןל ומדכן ןת הנפש. 
"לגנסם" מתהווה ןפון כטקיט שב התניות למחנק, התניות לחווסה הובכת וגולרת 
שב קשסס נשסמה. כשןנו מלקשסם בעמוד עב מבון השבכותסו שב מה שןנס מכנה כןא "מזג 
הןווסר ןצב גניסא", רןוס בפסכך בהשתהות — גם ןם לקצרה ולבס בהסדרש בפרשנות מבןה 
שב היספור — עב דסנמסקת הנשסמה ליספור זה, ולעסקר עב רגעס היסום שבו, שלהם מגסעה 
דסנמסקה זו בשסןה. כפס שסתלרר להמשך, חשסלותו שב "לגנסם" להקשר זה נולעת בן רק 
מהסותו הגסבום הןסנטניסלס לסותר שב מזג הןווסר לסצסרת גניסא, ןבן גם — וןובס לעסקר — 
מכך שלמולנסם רלסם הון הסוצן מא הכבב המעסד עב הכבב, סוצן הדופא המצלסע עב סחיה 

העקרונס שב סצסרת גניסא במזג הןווסר. 
ןף עב פס שמלחסנת מועד כתסלתו שססך "לגנסם" בשבל הלשב והפורה לסותר למיכת 
סצסרתו שב גניסא, הון נלדב מגוף הסצסרה שזכה בכסנוס "ןרלע הנולבות" )"הִצדה", "לסנותססם", 
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"לטרם" ו"ןצב"( לכמה וכמה מןפססנסם יפרותססם המימנסם ןותו כטקיט חרסג לנוף הגניסנס.10 
לנסגוד בןרלע הנולבות, "לגנסם" מיופר עב סדס מיפר לגוף רןשוא, הון קצר מןוד, עבסבתו 
נמשכת שעות יפורות לבלד והון לנוס בתבפסות כיספור פוןנטה הדוק וממוקד המיתססם 
לשסן דרמטס ומזעזע. עבסבת היספור, לקווסה הכבבססם, פורׂשת ןת קורותסו שב ןפרסם, 
צעסר סהודס טספויס, לןחד מטסובסו לגנסם שבסד עססרת מובדתו; הסן נפתחת לשוטטות לגנסם, 
ממשסכה למפגש עם ןרכסחוטם, סהודס גי ומגודב המטפב לןדמותסו שב הדוכי המקומס, ועם 
לתו המפגרת שב ןרכסחוטם, יּובס, ומיתססמת ליצנת גסבוס ערסות ןבסמה ומחרסדה שןפרסם 
צופה לה ליתר, לעודו שרוע עב הדשן שלצבע הגלעה המשקספה ןב הגנסם. יצנה זו מלסןה 
ןת "לגנסם" ןב שסןו הדרמטס, ןב רגע שב פוןנטה מטבטבת המססצרת רושם שב יסגור רל־

עוצמה, כפס שכותל דא מסרוא:

בקורן הקשול לרור שהיספור כובו התפתח בקרןת יסום זה: מתחסבתו הןסטסת, התסןורסת 
]...[ ועד בעסקרו — העסמות המחודש עם ןרכסחוטם ולתו, המגסע בשסןו למרןה הנגבה 
בגסלור ליצנת היסום. הרסתמוי שב היספור למהבכו המוןץ והובך מכּווא כובו בהגלרת 
רושמו שב שסן זה, שהון נקודת יסום רסתמסת חדה שב מהבך שהחב לןסטסות ולכלדות 

מכוונות.11

וןמנם, במרות המחבוקות הפרשנסות שוררת לקרל מלקרס היספור תמסמות דעסם לנוגע במרכזסותה 
שב יצנה מכרסעה וטעונה זו למערך המשמעוסות המפותח ליספור.12 כפס שמדגסמות רלות 

היספור רןה ןור ברןשונה לשנת תר"ע, לחולרת ד שב כתל העת ספרות לערסכת דוד פרסשמא   .10
ופסשב בחולר. כפס שמרןה דא מסרוא, הון נכתל לעת שגניסא שקד עב כתסלת "לטרם" ועוצל ככב 
הנרןה כיספור עצמןס מתוך חומרסם שהסו מסועדסם בהסכבב ליספור זה, ופורים בליוף לשבהס 
1909, לעסצומו שב תהבסך הדפיתו להמשכסם שב "לטרם" וחודשסם יפורסם בפנס שגניסא החב 
לכתסלת "ןצב". ורןו דא מסרוא, "מה נתגבה בגניסא לדממת הגנסם", חחים באפו של הנצח: יצירתו 

של אורי ניסן גנסין, חמישה מחזורי עיונים, מויד לסןבסק, סרושבסם 1997, עמ' 308-304.
שם, עמ' 317.  .11

עדס צמח, במשב, מכנה ןת יצנת היסום "שסןו הדרמטס שב היספור" )"ןפרסם חוזר בגנסם",   .12
לתוך דא מסרוא ודא בןור )עורכסם(, אורי ניסן גנסין: מחקרים ותעודות, מויד לסןבסק, סרושבסם 
1986, עמ' 121(, ועדה צמח רוןה לה ןת "רום שסןו ]שב היספור[, נקודת הקבססמקי שבו" 
)"ןחרס 'לטרם': קרסןה ל'לגנסם' בן.נ. גניסא", מכאן, ו, 2006, עמ' 60(. התפתחותה שב לסקורת 
"לגנסם" הסן יוגסה ילוכה ומענססנת לפנס עצמה: בןחר התעבמות כמעט מוחבטת שב הלסקורת 
למשך עשרות שנסם הופסע לשנת 1975 מןמרו שב מסרוא, הפורׂש דסוא נרחל להתקלבות היספור, 
מצסע הערכה חדשה שב ניסלות כתסלתו ומעמסד קרסןה פרשנסת שמוקדה הון טסלו שב הגסבוס 
לרגע השסן, שלו, למעסא מהבך ןנטס־ינטסמנטבס, "מחץ גניסא ןת הןפשרות, שהסתה כה קרולה 
בבלו, שב הסשענות עב ה'טלע' כעב נורמה שב סופס, שב טוהר, שב חסרות" )"מה נתגבה בגניסא 
לדממת הגנסם", בעסב הערה 10, עמ' 336(. מןמר זה הצסת ענססא מחקרס מחודש ליספור משנות 
השמונסם וןסבך, ומהבך זה הלסן, לתורו, בלסיוי מעמדו שב "לגנסם" כןחת מסצסרותסו החשולות 
והמורכלות שב גניסא. עב הענססא הלסקורתס העכשווס ליספור ועב מרכזסות המהבך שב מסרוא 
להחססןת השסח ילסלו מעסדסם מןמרסהם שב גסדס נלו ועדה צמח שהתפרימו שנסהם לשנות 
הןבפססם ולהם מניחסם החוקרסם ןת עמדותסהם הפרשנסות — השונות מןוד זו מזו — כתגולה 
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מא הפרשנוסות שהוצעו ביספור, יצנת היסום, שלה ןפרסם מתלונא ליתר למרןה המטבטב 
הנגבה בפנסו, מזמסנה ומעודדת קרסןה הנשענת עב מערך מושגס פיסכוןנבסטס ומתמקדת 
לפרולבמטסקה שב המלט והמצסצנות.13 ןך ןב ההסלט הזה מתוויף ןפסק חושס ןחר שדרכו 
ןפרסם משתתף ליסטוןצסה: ןפרסם מעורל למה שמתרחש מובו בן רק דרך המלט המצסצנס 

ןבן גם דרך הנשסמה.
כפס שרןסנו, לןמצעות מטןפורסקת הנשסמה המןנסשה ןפרסם ממקם ןת עצמו מבכתחסבה 
לתוך תוכה וכןסלר מןסלרסה שב הןטמויפרה הנושמת שב הגנסם. מטןפורסקה זו לןה לרןש 
ולרןשונה בהמחסש ןת רגסשותו הןטמויפרסת שב ןפרסם וןת תחושתו הגולרת שהילסלה — 
דרך כב ןותא סשוסות נושמות המןכביות ןותה: הדממה, ַןמת הצב, הפרג — נושמת עבסו, 
ןבסו, ילסלו, וסחד עם נשסמתו־שבו, ןת ןותו "הלב כלוש לדממה", ןותו ןד מדכן שןסא ממנו 
מפבט. להקשר זה, בקרןת יופו שב היספור מצסע גניסא דסמוס נויף ורל־עוצמה ביסןול המכלסד 
עב הנשסמה: כןשר ןפרסם נשכל עב צבע ההר, עוד בפנס שהון מלחסא ליובס ןו לןרכסחוטם, 
מקספה ןותו בפתע עדת סתושסם, וכדס בהתגונא מהם הון מכיה ןת פנסו למטפחת: "יּלונס 
סתושסם והתחסבו מזמרסם לןוזנס. ִהצתס בהם פןפסרויה ןחר פןפסרויה ובןחרונה נןבצתס 
בהיתסר ןת פנס מהם תחת מטפחתס. זו הכרסחתנס להיות חוזר ונושם את אותו האוויר הסולד, 
שהייתי פולט וזו הסן שגרמה בס גסרוס לסתר ׂשןת" )עמ' 368(. תמונה זו, תמונת הגסלור החוזר 
ונושם ןת הלב פסו שבו־עצמו — ןת ןווסר הגנסם המיוןל שהון עצמו שוןף ופובט — מכסנה 

ןת הקרקע בשסןו שב ןפקט המחנק לפיקןות היסום שב היספור: 

לתחסבה בן הלסנותס כבום; ןלב משרןסתס פתןום ןת צווןרו, משרןסתס ןת צווןרו 
הקצר והנוקשה, שהתחסב מתנפח והתחסב סותר וסותר מןדסם, ֶנחוור בס מןסזו יסלה, 
שןותה הלטה ןסנה הלטה יתם, ובלס התחסב חרד ומרקד ונשסמתס קצרה פתןום. ןנס 
זוכר. כשם שהססתס שוכל לפסשוט סדססם — נשןרתס תחתס, כקֹורה זו, ןבן שסדס היפסקו 
וקמצו, בשם ןחסזה, כנרןה, מבן חופנססם מהדשן שהסה ןצבס למחולר והסו מהדקות 

ןותם הסטל, הסטל — — — 
בן התחבתס מרגסש לסַדס, שהתחסבו כוןלות מחמת תחסלת הצספורנססם, ןבן משרןסתס 
בפנס ןת ןרכסחוטם הןדום כשהון קם והון נושם כחסה זו והון רוכי ןת מכניסו ןגל 

רקסקה מצבצבת ורחסשה שלנהסמה ]...[ )עמ' 372, 374(

מפורשת בןבו שב מסרוא ושב עדס צמח )רןו גסדס נלו, "טקיט, פרשנות, מרחל: קרסןה ל'לגנסם' שב 
גניסא", מחקרי ירושלים בספרות עברית, סט, 2003, עמ' 165-143; עדה צמח, "ןחרס 'לטרם'", 
 Shachar M. Pinsker, Literary Passports: The Making שם(. בדסוא עכשווס נויף ליספור רןו
 of Modernist Hebrew Fiction in Europe, Stanford University Press, Stanford 2011, pp.
192-199. ביקסרה לסקורתסת מקספה שב התקלבות "לגנסם" ושב השסח הפרשנס ילסלו, שבצדה 
קרסןה ליספור מפריפקטסלה נסטשןנסת־פרוסדסןנסת, רןו נגה ןבלבך, "היספור 'לגנסם' מןת ןורס 

נסיא גניסא", עלודת גמר בתוןר מוימך, ןונסלריסטת תב־ןלסל, 2009. 
רןו במשב עדה צמח, "ןחרס 'לטרם'', שם, וכא מסרוא, "מה נתגבה בגניסא לדממת הגנסם", שם;   .13

פסניקר, Literary Passports, שם. 
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"נשסמתס קצרה פתןום", ןומר ןפרסם, וקוצר הנשסמה הזה מתממש לטקיט הבכה במעשה 
כשמופסעסם פתןום שבושת המקפסם לןמצע המשפט וקוטעסם ןת הדסלור השוטף שב ןפרסם. 
ןפרסם, ןב מוב מה שמתרחש מובו, פשוט מפיסק בנשום. נשסמתו נעתקת. ומכסווא שןפרסם הון 
המיפר, הנצמד בתודעתו המזועזעת שב הןנס החווה ןת ההתרחשוסות, התקף קוצר הנשסמה הזה 
קוטע גם ןת היספר, כבומר קוטע ןת הטקיט וקוטע ןת הקרסןה שבנו לו; כשןפרסם מפיסק 
בנשום, ןנחנו מפיסקסם בנשום סחד ןתו. היוף שב היספור "לגנסם" נקרן ןפון לנשסמה עצורה, 
גם למולא המסבובס לסותר. למסבסם ןחרות, הפוןנטה העשסרה שב היספור הזה, שמתחסבתו 
עיק לןקט הנשסמה, מלסןה עמה גם ֵןפקט — שהקורןסם והקורןות ןסנם סכובסם בחמוק ממנו 

מכסווא שהון מוטלע לבשוא היספור — שב קוצר נשסמה, שב נשסמה עצורה. 
ומה קורה כשןנחנו, ןנחנו וןפרסם, חוזרסם בנשום? ןֹו ןז מופסע בפנסנו "ןרכסחוטם 
הןדום כשהון קם והון נושם כחסה זו והון רוכי ןת מכניסו". כשןנחנו חוזרסם בנשום, ןנחנו 
מגבסם שןנחנו נושמסם סחד עם ןרכסחוטם. למבון הלוטות שב נשסמתו החססתסת והמזוהמת 
שב ןרכסחוטם — שןסנה מתגבגבת עוד לנשסמת הדממה ןו הפרג ןבן מתגשמת כעת סשסרות 
ומפורשות — מתחוור בנו שגם ןנחנו, סחד עם ןפרסם, מעורלסם לןבסמות הגנסם דרך הןווסר 
שןנחנו נושמסם. זה שסןו שב רגש המחנק העובה מ"לגנסם". "לגנסם" הון יספור מחנסק 
למבון מולא המסבה — בן רק משום שהון סוצר ֵןפקט רגעס שב הסעתקות הנשסמה ןבן מפנס 
שלןמצעות ֵןפקט זה ולחיות העסיוק הןסנטניסלס למזג הןווסר הון מעורר תחושה כבבסת, 
מטרסדה ומוחשסת, שב נשסמת ןווסר חובה ומחבסן, נשסמת זסהום ןווסר. מהו מזג הןווסר לגנסם, 
זּוג בתוך  ןם כא? היסןול שב נשסמתו שב ןרכסחוטם הון־הון מזג הןווסר לגנסם. זה מה שמל
ןווסר הגנסם — זה הןווסר שןנחנו מפיסקסם בנשום, וןז חוזרסם ושוןפסם בקרלנו ליוף היספור. 
"לגנסם" מתפקד ןפון כמעסא מעלדת נשסמה, נסיוס מלרסק לדפויס נשסמה המגסע במסצוסו 
לפיקןות הפוןנטה שב היספור. ןך, כןמור, חשסלותה העקרונסת שב יצנת היסום שבו חורגת 
מעלר במשמעות היספור הלודד ונוגעת בסצסרת גניסא לכבבותה. כפס שןלקש בהרןות לחבקו 
השנס שב המןמר, ןם יצנה זו מתגלשת כרגע יפרותס עוצר נשסמה, סוצן דופא וחד־פעמס, 
הרס שדווקן הפנססת תשומת הבל ןב מה שנעצר, נעתק ןו מופר לרגע זה עשוסה בבמד ןותנו 

רלות עב ןופסו הסיודס והטספויס שב מזג הןווסר ןצב גניסא. 

ב

הקרסןה שבס לגניסא, כפס שהוצגה עד כה, שוןלת ןת השרןתה ממהבך עכשווס נרחל 
ֵפקט )Affect Theory(. מהבך לסקורתס זה,  לחקר היפרות והתרלות הנשעא עב תסןורססת ןל
פקטסלס", מלקש בהתמקד בן לרולד היסמוא, המשמעות ןו הססצוג  המכונה בעתסם "המפנה הןל
פקטסם — כבומר לתחושות, לעוצמות ןו לכוחות המתעוררסם לנקודות המגע  ןבן לרולד הןל
ןו ההשקה לסא גוף בגוף, לסא יולססקט ביולססקט, ןו לסא הגוף/היולססקט בלסא העובם, וןסנם 
פקט הון לה לעת ןסנטסמס וןסמפריונבס, הון  זהסם להכרח ברגשות למולנם הפיסכובוגס. הןל
ןסנו לדסוק רגש )משום שמקורו, ןם סש בו מקור, ןסנו פנסמס דווקן(, ןך הון מורגש ומוחש. 
וןם תסןור זה נשמע עמום במדס הרס זה משום — כפס שמילסרסם רלסם מהתסןורטסקנסם 



פקט שב היגנוא 40   מזג הןווסר ןצב גניסא, ןו הןל

פקט הון ענססא חמקמק, נזסב, בעתסם כמעט לבתס מורגש, עב פס רול קונטסנגנטס  לתחום — שןל
וחובף, וןסנו מתמיר בקסלוע ןו בִקטבוג.14

למיגרת זו, הדסוא הנוכחס קרול למסוחד בקו המחשלה המדגסש ןת הפא הןטמויפרס 
פקטסם לןטמויפרה — כבומר לןווסרה —  פקט: ןת קסומם, נוכחותם ופעובתם שב הןל שב הןל
החלרתסת, התרלותסת ןו הפובסטסת. בורא לרבןנט, במשב, לחסלורה המשפסע עב התופעה שהסן 
מכנה "ןופטסמסזם ןכזרס", מפנה ןת תשומת הבל הלסקורתסת ןב "ןטמויפרות", "יסטוןצסות" 
פקטסלססם וןב ןופנס המחזתם והמחשתם לסצסרות יפרות, ןמנות וקובנוע;  ו"תירסטסם" ןל
פקטסלסות הא משותפות, בן לודדות", טוענת לרבןנט, ועב רקע זה "גופסם  "ןטמויפרות ןל
ה בןטמויפרות שלתוכא הם מוצןסם ןת עצמם".15  לל עיוקסם בבן הרף להערכה שב ילסלתם וְלֲהגל
דוגמן נויפת בגסשה זו, שנסתא בכנותה "הגסשה הןטמויפרסת", סש ליפרו שב הןני ןוברסך 
גומלרכט Atmosphere, Mood, Stimmung.16 בנוכח התבות שב תורת היפרות העכשווסת 
לשןבת הססצוג )ולשןבת ןפשרותו ןו ןס־ןפשרותו( מלקש גומלרכט בקדם חשסלה מחודשת 
עב הןונטובוגסה שב היפרות המדגסשה ןת הממד הןווסרתס שב הטקיט. גומלרכט מןפססא 
ממד זה לןמצעות המונח הגרמנס העשסר Stimmung, המקפב לתוכו משמעוסות המתססחיות 
 — "Stimmungבןטמויפרה, במצל רוח, בןקבסם, וןף בכסווא כבסם מוזסקבס. "קרסןה בשם ה־
כןבטרנטסלה בדקוניטרוקצסה מחד גסין ובבסמודס התרלות מןסדך גסין — תלקש בחרוג 
מפרדסגמת הססצוג ובהפנות ןת הקשל בןווסרה ובמצלס הרוח שהטקיטסם מעוררסם, מססצרסם 

ןו נוטבסם להם חבק. 
פקט, וכתסלתה  ידג'ווסק, כןמור, נחשלת בןחת מחבוצות הענססא הלסקורתס העכשווס לןל
פקט דסנמסת  עב הנושן החב מןמצע שנות התשעסם שב המןה הקודמת מגבמת מחשלת־ןל

 Patricia Ticineto Clough, פקטסלס רןו במשב פקט והמפנה הןל ביקסרות מלוןסות שב תסןורססת ןל  .14
 “Introduction”, in Patricia Ticineto Clough and Jean Halley (eds.), The Affective Turn:
 Theorizing the Social, Duke University Press, Durham 2007, pp. 1-33; Gregory J. Seigworth
 and Melissa Gregg, “An Inventory of Shimmers”, in Melissa Gregg and Gregory J.
 Seigworth (eds.), The Affect Theory Reader, Duke University Press, Durham 2010, pp.
 1-25; Marta Figlerowicz, “Affect Theory Dossier: An Introduction”, Qui Parle, 20:2,
pp. 3-18 ,2012. כפס שמצססנסם מרלסת הכותלסם לנושן, ןסא לנמצן תסןורסה ןחת וסחסדה שב 
פקט" מצססא מעסא קטגורסה כבבסת ורופפת המןגדת גסשות תסןורטסות  פקט. המונח "תסןורססת ןל ןל
רלות ומגוונות המגשרות לסא דסיצספבסנות שונות. למדעס הרוח נהוג בהצלסע עב שנס זרמסם 
פקט שהתפתחו החב משנות התשעסם שב המןה העשרסם: הןחד התפתח  מרכזססם שב תסןורסות ןל
לעקלות עלודתו שב לרסןא מיומס )Massumi( ולהשרןת הפסבויופסה שב ז'סב דבז )Deleuze( וזו 
 ,)Frank( שב לרוך שפסנוזה, והןחר התפתח מתוך עלודתה שב ידג'ווסק, לשסתוף עם ןדם פרנק
פקטסם לתסןורסה הפיסכוןנבסטסת שב יסבלא טומקסני )Tomkins(; לענססא זה רןו, במשב,  עב ןל
פקט" מתורגם בעתסם  יססוורת' וגרג, ”An Inventory of Shimmers“, שם, עמ' 5–6. המונח "ןל
בעלרסת כ"מורגש", ורןו במשב ז'סב דבז ופבסקי גוןטרס, מהי פילוסופיה?, מצרפתסת: ןלנר 

בהל, ריבסנג, תב־ןלסל 2008.
 Lauren Berlant, Cruel Optimism, Duke University Press, Durham and London 2011, p.  .15

15
 Hans Ulrich Gumbrecht, Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential of  .16

Literature, trans. Erik Butler, Stanford University Press, Stanford 2012
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ומתפתחת השוןפת להתמדה בהרחלת ןפשרוסות הדסוא התסןורטס לנושן.17 מיתה המןוחרת 
עב מזג הןווסר ןצב פרויט הסן מופת שב קרסןה ןטמויפרסת רגסשה ומעמסקה, שהערותס 
היפורות בעסב ןסנא סכובות, כמולא, בעשות עמה צדק. ןך בעומת ידג'ווסק, שפרשנותה 
מתמקדת לרולד התמןטס — למופעס מזג הןווסר לעובם המסוצג, לסחיא שב הדמוסות כבפס 
מזג הןווסר ולתפסית העובם הנגזרת מכך — ןנס מלקש בפנות כעת בנסיסוא בחשול עב מזג 

הןווסר ליפרות, ועב מזג הןווסר ןצב גניסא לפרט, גם להקשר צורנס־יטסבסיטס. 
המושג "ןקבסם" ככבס בנסתוח לסקורתס הופסע ללסקורת העלרסת כלר לשנות השסשסם, 
למיתו המפורימת שב נתא זך "בןקבסמא היגנונס שב שנות החִמשסם והִששסם לשסרתנו".18 
בןחרונה חסדש ןלסדל בספיקר ןת המושג "ןקבסם יגנונס", כפס שנויח לסדס זך, והרחסלֹו בכדס 
הצעה תסןורטסת מקורסת בפתח "שסח ןקובוגס עב היפרות" — כבומר שסח לסקורתס־הסיטורסוגרפס 
הממודב עב פס עקרונות "מדע הןקובוגסה".19 רןוס בצססא, עם זןת, ש"ןקבסם" ו"ןקובוגסה" 
הם לסיודם מושגסם מערכתססם הלןסם בתןר מכבוב שב סחיסם לסא גורמסם ותנןסם ילסלתססם. 
וןמנם, הא לדסונו הלסקורתס הרןשונס שב זך והא לתסןורטסזצסה שב בספיקר, המושגסם "ןקבסם 
יגנונס" ו"ןקובוגסה יפרותסת" מתןרסם רל־מערכת יפרותסת מקספה, והמוטסלצסה בטלסעתם 
הסן מוטסלצסה הסיטורסוגרפסת רחלה המלקשת בתת דסא וחשלוא עב השדה היפרותס לכבבותו 
לתקופה נתונה.20 חשול ןפון בעמוד עב ההלדב המושגס שלסא ןקבסם בלסא מזג ןווסר. בעומת 
המערכתסות שב הןקבסם — מכבוב התנןסם המטןורובוגססם הןופססנססם בןזור גסןוגרפס לטווח 
הןרוך — מזג הןווסר הון מופע מקומס, נקודתס וקונטסנגנטס שב תנןסם ןבו; זהו מצל הןווסר, 
פקט: מזג הןווסר  מצל הןטמויפרה, לרגע ןחד מיוסם. בכא נסתא בחשול עב מזג הןווסר כעב ןל

 Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity, רןו במשב  .17
Duke University Press, Durham 2003

נתא זך, "בןקבסמא היגנונס שב שנות החמשסם והששסם לשסרתנו", הארץ, 29 לסובס 1966.   .18
שסח כזה, בטענת בספיקר, סכוב בתת דסא וחשלוא עב תופעות וסחיסם יפרותססם שןסנם לןסם   .19
בסדס לסטוס לחשסלה ההסיטורסוגרפסת המקולבת, המלויית כמעט ןך ורק עב המודב המדסנס שב 
הרפולבסקה היפרותסת ועב נרטסלסם שב סחיס תחרות ומןלק, ורןו ןלסדל בספיקר, שירת יצחק 
עֹגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה־30 וה־40 בארץ ישראל, מןגני, סרושבסם תשי"ו, ולעסקר 
הפרק "השסח עב הרפולבסקה היפרותסת והשסח הןקובוגס עב היפרות", עמ' 259-207. בהערכה 
מחדש שב הפוטנצסןב התסןורטס הבן־ממומש הגבום למושג שב זך "ןקבסם יגנונס" רןו שם, 
עמ' 227-223. למולא מעט צר סותר הצסע סשרןב כהא כלר לשנות השמונסם ןת הרעסוא לדלר 
"ןקובוגסה לתחום היפרות והלסקורת", כדס בלחוא מחדש ןת תרלות הדסוא ללסקורת היפרות העלרסת 
בדורותסה )המןופססנת, בפס כהא, לןורח הלעה גי, מתבהם ורווס גסדופסם( ובקרון בסצסרת ילסלה 
ןקובוגסת־לסקורתסת נקססה ו"נטובת משחסתסם" שתשמש כלסת גסדוב לרסן בסצסרה היפרותסת; 
ורןו סשרןב כהא, "הןקובוגסה לתחום הלסקורת", עיונים ותגובות, עקד, תב־ןלסל תשמ"ו, עמ' 

23-11. עב מקורסות המהבך המושגס שב כהא רןו בספיקר, שם, עמ' 241-240. 
זך מגדסר ןת המושג "ןקבסם יגנונס" כ"יכום הדחפסם, המגמות, הנטסות והבכס־הרוח הלובטסם   .20
לסותר הפועבסם עב יגנונה שב תקופה, כפס שזה מתגבה לסצסרותסה היפרותסות" )"בןקבסמא 
היגנונס", בעסב הערה 18(. הממד המערכתס והכובבנס לובט ןף סותר לדסונו התסןורטס העקרונס 
שב בספיקר, הכותל, במשב, כס "ההצעה המוגשת כןא תחת הכותרת 'השסח הןקובוגס עב היפרות' 
מלקשת בדלר עב הרל־מערכת שב החססם היפרותססם כעב מערכת ןקובוגסת יפרותסת כדרך 

שןקובוגסם מדלרסם עב כב מערכת ןקובוגסת" )בספיקר, שם, עמ' 241(.
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הון במעשה הרגשת הןווסר, ןסך שהןווסר מורגש למקום ולזמא מיוסמסם )והןווסר שמקסף 
ןותנו, הןווסר שגופנו משוקע לו כב העת, חשול בזכור, עשוס בהסות מורגש לןופנסם שונסם 
ומגוונסם, במשב קר, חם, בח, סלש, רטול ןו קפון; כלד, קב, דחוי, דבסב, עומד ןו נושל; יוער, 
פקטסלס — ןנס מלקש  רגוע ןו הפכפך; צבוב, נקס ןו עכור(.21 ולמולא זה — מולא מקומס, מססדס וןל

בדלר כןא בן עב הןקבסם היגנונס ןבן עב "מזג האוויר של הסגנון".
יגנונו שב גניסא הסה כמולא נושן עסוא מרכזס ללסקורת יספורסו בדורותסה. המלקרסם 
דנו לו לעסקר להקשרסם שב ז'ןנר הפרוזה הבסרסת, שב זרם הןסמפריסונסזם ליפרות ולןמנות 
ושב השקפת העובם והפוןטסקה המודרנסיטסות.22 ההצעה בדלר עב מזג הןווסר שב היגנוא 

כב שמות התוןר הןבו, שןבסהם נסתא בצרף רלסם ןחרסם, סכובסם רק ברמוז — ולוודןס בן בתפוי   .21
למבוןו — ןת עושר הנסוןניסם שב החווסה החושסת שהסן מזג הןווסר. ִחשלו, להקשר זה, גם 
עב הטקי הסומסומס, הלנןבס, שב "הסצסןה החוצה" — ןדם סוצן מלסתו, ועם הפיסעה הרןשונה 
ןב תוך הןטמויפרה שלחוץ הון חש מסד, לןופא לבתס רצונס, ולדרך כבב מלבס בהקדסש בכך 
מחשלה סתרה, למצל הןווסר, לטמפרמנט ולהבך הרוח שב הןווסר שלתוכו הון שרוס וןותו הון 

נושם. 
עמדות לסקורתסות הרוןות ליגנונו שב גניסא שסרה לפרוזה ןו מלע ןסמפריסונסיטס נויחו   .22
ברןשונה כלר לעת שהיספורסם רןו ןור: לרנר, במשב, למןמר נודע מ־1912, כסנה ןת גניסא 
"הןסמפריסונסיטא הןמסתס" שב היפרות העלרסת )סויף חססם לרנר, "רשמס יפרות", כתבים, כרך 
ג, הקסלוץ המןוחד, תב־ןלסל 1985, עמ' 747(, ופרסשמא הדגסש ןת השסרסות שלבשוא יספורסו 
שב גניסא: "כב שורה ושורה הסן חומר ןו דסלור־מתחסב ןו פוןנטה בשסר בסרס" )פרסשמא, "ן.נ. 
גניסא", בעסב הערה 6, עמ' 40(. בדסונסם מןוחרסם סותר הרוןסם לבשוא הפרוזה שב גניסא בשוא 
בסרסת מולהקת רןו רחב כצנביוא־שז"ר, "ןורס נסיא גניסא — פרק לבסרסקה", לתוך רתוק )עורכת(, 
אורי ניסן גנסין, בעסב הערה 4, עמ' 90-85; עדס צמח, "'ןצב', קטע הפתסחה", קריאה תמה 
בספרות עברית בת המאה העשרים, מויד לסןבסק, סרושבסם 1990, עמ' 136-129. בנסתוחסם 
מעמסקסם שב הזסקה לסא היפרות העלרסת לכבב, וסצסרתו שב גניסא לפרט, בלסא הפוןטסקה שב 
הןסמפריסונסזם, רןו ןלסדל בספיקר, "צמרות שב הזסה: יגנוא ןסמפריסונסיטס לבשונם שב גניסא, 
לןרוא, קמחס וסזהר", בקורת ופרשנות, 29, תשנ"ג, עמ' 142-121; ןלנר הובצמא, "בשןבת השסמוש 
למונח 'ןסמפריסונסזם' למחשלת היפרות העלרסת", מלאכת מחשבת – תחיית האומה: הספרות 
העברית לנוכח האמנות הפלסטית, ןונסלריסטת חספה והוצןת זמורה לסתא, תב־ןלסל 1999, עמ' 
294-280. עב יגנונו שב גניסא להקשרסם מודרנסיטססם רןו מןמרסהם שב גובדלרג, שקד ושחר 
הנזכרסם להערה 4 בעסב, וכא לרוך קורצווססב, "מהות המודרנסזם ליספורס ןורס נסיא גניסא", בין 
חזון לבין האבסורדי: פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים, שוקא, סרושבסם ותב־ןלסל 1973, 
 Robert Alter, The ;358-344 'עמ' 343-333; "משלר ההלעה הבשונסת ליספורס גניסא", שם, עמ
 Invention of Hebrew Prose: Modern Fiction and the Language of Realism, University of
Washington Press, Seattle 1988, pp. 45-67. עב עמדותסו שב מסרוא לנוגע בכמה מא היוגסות 
היגנונסות הןבו רןו להמשך מןמרס. להקשר מעט ןחר מלקשת חמוטב לר־סויף "בפצח ןת חסדת 
יגנונו שב גניסא מכסווא ןחד: מצד הןופא שלו גניסא מפעסב ןת הבשוא הפסגורטסלסת" )חמוטב 
לר־סויף, מטאפורות וסמלים ביצירתו של א.נ. גנסין, הקסלוץ המןוחד, תב־ןלסל 1987, עמ' 
9(. כב ןבו הם כמולא רק חבק קטא מא השסח הלסקורתס הענף ורל־השנסם ילסל סצסרתו שב גניסא 
ויגנונה. ביקסרות הסיטורסוגרפסות מקספות שב חקר יגנונו שב גניסא רןו פרק המלון ןצב לר־
סויף )שם, עמ' 22-10(, וכא בסבס רתוק, "מלון: סצסרתו שב גניסא לעסנס הלסקורת", לתוך הנ"ב 

)עורכת(, אורי ניסן גנסין, בעסב הערה 4, עמ' 35-7.
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ןסנה לןה להכרח ביתור ןו בהחבסף גסשות ןבו בנסתוח יגנונו שב גניסא; הסן מלקשת רק 
פקטסלס שבו, שפעמסם  בהצלסע עב הסלט ןחד שב היגנוא לסצסרותסו המןוחרות, ההסלט הןל
רלות ןסא שמסם בל בקסומו ןו שהון נתפי כמולא מןבסו — ממש כמו הןווסר שןנו נושמסם.23 
ליעסף הרלסעס שב מןמרו עב הןקבסם היגנונס מתןר זך ןת יגנונם שב לנס דורו 
למונחסם היוגיטסלססם "מתכונות נשסמה" ו"קצלס נשסמה", שנסתא בןמצם גם למטרה בחשול 
עב מזג הןווסר שב היגנוא ןצב גניסא. ןך ןת יגנונו הטספויס שב גניסא — וןת מתכונות 
הנשסמה הןופססנסות בו — נסתא בהתחסב בהמשסג־מחדש דווקן כנגד פיקןות היסום סוצןות 
הדופא שב "לגנסם", ולפרט כנגד הרגע הטעוא שב קטסעת היספר ועצסרת הנשסמה עם הופעתם 
שב שבושת המקפסם. ןת הרגע הדרמטס הזה, המימא נקודת שלר לזרסמה היספורסת המןפססנת 
ןת כתסלתו שב גניסא, ןנס מלקש בקרון כנקודת הןפי, ןו נקודת התשבסב, שב יגנונו. ומוב 
הרגע הטעוא הזה ליסום "לגנסם", מוב רגע ִןסּוא היגנוא דרך עצסרת הנשסמה, נסתא בתןר ןת 
היגנוא הןופססנס שב גניסא כ"יגנוא נושם" וןת מתכונת הנשסמה שבו כנשסמה עמוקה, סצסלה 

וןרוכה — כןורך נשסמה. 
פקט — שב היגנוא נסכר הסטל לשנס המשפטסם הרןשונסם שב  מזג הןווסר — ןו הןל

"ןצב", שכלר נזכרו לחבקם בעסב:

סה, נסירה פתןום  לשֵדמות הרחלות, שנשמו לדּומססה הכלושה שלבסבה וןפבובסתו הרול
ןסזו צספור ניסרה צרודה ומרוגזת, שמסבןה מרחקסם הוזסם, והסשסש ַןרחסּפ, שןבסו וןב 
ּפרֹוקֹוּפ לנֹו הגדוב נזדווג ןפרסם הבסבה בשם דסּוג למשּוןֹות, גנח פתןום והוצסן ןת 

מקטרתו הכלוסה מפסו ורקק לקצף הִצדה.
– ןם בן נרדם שם — ןותו לחור ספה? חֹו? )עמ' 379( 

המשפט הןרוך והמתוא שלו נפתח יספורו הגדוב הןחרוא שב גניסא מדגסם ספה ןת ןורך הרוח 
וןורך הנשסמה שהיגנוא שב גניסא דורש מִןתנו, ןו, בסתר דסוק, מצסע בנו. במרות ןורכו 
ומורכלותו הסחיסת — לוודןס לתור הסחסדה הפותחת ןת הטקיט — דומה כס זרסמתו הקצולה שב 
המשפט מולסבה ןת הקורןסם והקורןות לנסנוחות ןב תוך היספור. רושם זה מסוצר כןא הודות 
בןרגוא התחלסרס המןפססא ןת מלנה המשפט לסצסרותסו המןוחרות שב גניסא, לעסקר שסמוש 

חשול בהדגסש כס הערותס בהבא עב יגנונו שב גניסא מתססחיות, כןמור, לעסקר ביגנוא הלשב   .23
שב ןרלע הנולבות, שהסלט זה, במרות ההלדבסם היגנונססם לסנסהא, משותף בהא ודומסננטס להא 
)ןם כס רלות מתולנות ןבה ססמצןו תקפות לוודןס גם ביספורסם ןחרסם, מוקדמסם כמןוחרסם(. 
עב הזהסרות שסש בנקוט לכב נסתוח יגנונס כותל זך: "כב המלקש בהגדסר יגנוא, לססחוד לסמסנו 
ןבה, חססל בזכור תמסד, כס לרול המקרסם ןסא בו ענססא לנוף הומוגֵןנס, עשוס מעור ןחד; כס ןם, 
בכב הסותר, להבכס־רוח קרולסם, המתגבסם קונקרֵןטסת לחטסלות סצסרה ןסנדסלסדוןבסות, שונות 
זו מזו בן־פחות, וןובס ןף סותר, משהא קרולות זו בזו" )זך, "בןקבסמא היגנונס", בעסב הערה 18(. 
תולנה עקרונסת זו ספה, בדעתס, בן רק במלקשסם בהגדסר יגנוא שב תקופה )ןו "ןקבסם יגנונס"(, 
כלמקרה שב זך, ןבן ןף במס שמלקש בדוא רק ליגנוא — ןו למזג ןווסר שב יגנוא — שב סוצר ןחד 
לבלד. מטעם זה לחרתס בהגלסב ןת הדסוא ביגנונו המןוחר שב גניסא כפס שהון מתגבם לןרלע 
הנולבות )שמלחסנת ןורכא המצטלר תופיות במעבה משסשסם ןחוזסם מנפח סצסרתו היספורסת 

שב גניסא(. 
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למשפט מןוחה שןסלרסו מחולרסם לוס"ו החסלור )כןא — שנס המשפטסם שנושןסהם הם "ןסזו 
צספור" ו"הסשסש ןרחספ"(, לפיוקסות )כבומר למשפטסם משועלדסם; למקרה זה, המשפטסם 
המןססכסם ןת השדמות, ןת הניסרה הצרודה והמרוגזת וןת הסשסש ןרחספ(, ולמשפטסם כובבסם 
המכסבסם רסלוס פעבסם המתססחיסם בןותו נושן )ןבמנט זה מפותח לדוגמן זו לןופא מסנורס 
סחיסת — הסשסש ןרחספ "גנח" "והוצסן" "ורקק"(. שסבול המלנסם התחלסרססם הןבו בסצסרת 
משפט ןרוך ומרולה־ןסלרסם מחד גסין, והשמסרה עב ןורכא המוקפד והמןוזא שב כב ןחת 
מא הסחסדות התחלסרסות מןסדך גסין, מססצרסם משפט לעב קצל מתמשך וגבס, עובה וסורד; 
ןך ןסא זה קצל יוער וגלה־גבסם המטבטב ןת הקורןסם והקורןות מעבה ומטה לפתןומסות 

ִבּיּות קצולה, מעריבת, הנושןת ןותם הבןה למתסנות.  כס ןם ַגּ
רושם זה נשעא כןא גם עב הפסיוק המדוד, המתקרל בעסקרוא שעוזס ןורנא מתןר למןמרו 
"נשסמה, תחלסר וקצל" לתור "שסבול שב שנס סיודות, סיוד הנשסמה וסיוד התחלסר". ןורנא 
מילסר: "הדולר רשןס בנצב נקודות מפנה מיוסמות שלמלנה התחלסרס כדס בשןוף ןווסר. ]...[ 
יסמנס הפסיוק סולןו לטקיט עב פס שסבול צורכס השןספה וןפשרוסות התחלסר גם סחד: הם 
סוכניו לנקודות המפנה המתןסמות שב המלנה התחלסרס ולבלד שהדלר ססעשה כשהמרחק לסא 
שנס יסמנס פסיוק סהסה מרחק ילסר, בן גדוב מדס ובן קטא מדס".24 דומה כס ןסא צורך בהילסר 
לפרוטרוט כסצד הפיסקסם המפרסדסם לסא שמות העצם בלסא הפיוקסות המןססכות ןותם ולסא 
ןסלר בןסלר למשפט המןוחה מןפשרסם ןת קצל הנשסמה הגבס והמתוא למשפט הרןשוא שב 
"ןצב", והשווןה במשפטסם דומסם ליספורסם ןחרסם שב גניסא ןף תוכב בהרןות כסצד לוחר 
גניסא בנצב ןו בן בנצב ןת ןפשרוסות הפסיוק כדס בקצול למתסנות ןת משפטסו. ןך לסצסרתו 
שב גניסא ןסא מדולר רק לשןבה שב פסיוק. למשפט הגניסנס, בן זו לבלד שהפסיוק משבל, עב 
פס נסיוחו שב ןורנא, לסא סיוד הנשסמה בסיוד התחלסר, התחלסר עצמו — וזהו בל־בלו שב מזג 
הןווסר שב היגנוא ןצב גניסא — משרת ןת סיוד הנשסמה ומןורגא למטרה בהתקסא מתכונת 

נשסמה מרווחת, מןוזנת וןרוכת־רוח. 
המשפט הפותח ןת "ןצב" ןף ממחסז ספה — כבומר מצסע מעסא דרמטסזצסה לתוכנו 
שב התסןור — כסצד הנשסמה, למקרה הזה הנשסמה הבסבסת שב השדות )"שנשמו לדּומססה 
סה"(, הסן הרקע שעבסו מתממשות ההפרעות בנשסמה: תחסבה  הכלושה שלבסבה וןפבובסתו הרול
הנסיור הצרוד שב הצספור וןחר כך, למשפט הלן, גנסחתו ומסבותסו העסבגות והמקוטעות שב 
ןרחספ )"ןם בן נרדם שם — ןותו לחור ספה? חֹו?"(. דסלורו שב ןרחספ, לעסבגותו ולצרסמתו, 
מפרסע, כמולא, בן רק ןת שבוות הבסב )לעובם המסוצג( ןבן ןף ןת דסלורו המתוא והשבסו 
שב הְמיפר.25 כך לדסוק פועב "היגנוא הנושם" שב גניסא: כמצע סצסל ולטוח שעבסו מתרחשות 

עוזס ןורנא, "נשסמה, תחלסר וקצל", לשוננו לעם, מד:ד, תשנ"ג, עמ' 175-174.  .24
בנסתוח שונה שב המשפט הרןשוא שב "ןצב" רןו עדס צמח, "'ןצב', קטע הפתסחה", בעסב הערה   .25
22, עמ' 133-129. עמדתס־שבס קרולה למסוחד בטענתו כס לחבק הרןשוא שב המשפט "מלוטןה 
הרגשה שב נשסמה רחלה, שב ןּפסּות מרגסעה והרמונסת, לקוב המדוד המושמע כןא" )שם, עמ' 
129(, ןך במרלה הצער, צמח ןסנו מפתח ןת הקו הפרשנס הזה, המנתח ןת היגנוא למונחס נשסמה, 
וליופו שב דלר מןמרו מכווא בלסיוי־מחדש שב "הנחה ןחת שןסנה חדשה כבב, והסן, שבשונו 

שב ןורס נסיא גניסא ליספורסו הסן בשוא שסרסת למולהק" )שם(. 
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ורוחשות הפרעות יגנונסות ותחלסרסות שונות. מתכונת הנשסמה הןרוכה הזןת הסן המתכונת 
הליסיסת והסיודסת — המזג העקרונס — שב היגנוא הלשב שב גניסא. 

כפס שהרןה מסרוא, סש מסדה בן מלוטבת שב הפרזה לנטססה הרווחת בזהות ןת יגנונו שב 
גניסא זסהוס כמעט מוחבט עם זרם תודעה מודרנסיטס.26 במעשה, המסנוא שב קטעס זרם התודעה 
לןרלע הנולבות נמוך להרלה מכפס שנסתא בהתרשם מקרסןה ללסקורת גניסא, וגם כןשר נעשה 
להא שסמוש מוגלר לזרם התודעה ולמונובוג פנסמס סשסר, כמו ל"ןצב", ןסא זה מתוך פנססה 
בןסזו "'פרסמסטסלסות' תחלסרסת ובקיסקבסת" )כלסצסרותסהם שב ג'וסי, וובף ופוקנר, שןבסהם 
הון מושווה תדסר(.27 כבומר, גם למקרסם ןבו גניסא ןסנו מוותר עב רמת היגנּוא הןופססנסת בו 
בטולת שסקוף כמו־סשסר שב תהבסכס תודעה. הנקודה החשולה עלורנו הסן שבן רק שהיספר 
ןצב גניסא ןסנו נמיר ברשות דמות מיפרת )לגוף רןשוא(, הון גם ןסנו מופקר בגמרס בטולת 
זרמס תודעה וקסשורסם ןיוצסןטסלססם. רחוק מכך. במרות החדשנות המודרנסיטסת מעוררת 
ההשתןות, עדססא סש ליספורסו שב גניסא, ןפסבו הנועזסם לסותר, מיפר כב־סודע נסכר וסצסל, 

ומיפר זה חובש עב יספר מלוקר, מדוד ומיוגנא. 
בכא ןובס ןסא זה מקרס שלשבוש מתוך ןרלע הנולבות — "הִצדה", "לטרם" ו"ןצב" — 
מצוסא שמו שב הגסלור, למפורש ולגוף שבסשס, כלר למשפט הרןשוא שב היספור. "ןפרת, 
ןורסןב ןפרת, לחור גלוה למקצת וחוורוור, שלסרחסם הןחרונסם הסתה משום־מה שפתו התחתונה 
נשוכה תמסד למשהו ]...[" )עמ' 211( — כך במשב נפרׂש בפנסנו המשפט הפותח ןת "לטרם". 
פרט זה, בכןורה ןנקדוטס ןו שובס, סש לו כדס בהעסד במעשה עב השןספה העקסלה ליספורסו 
שב גניסא בכונא הלדב רטורס. להתעקשותו החוזרת ונשנסת בנקול לשם מושןו מסד לפתסחת 
הטקיט, היספר הגניסנס כמו לן בהדגסש, ללסרור ומבכתחסבה, ענססא שחשסלותו עקרונסת: ןת 

החסץ שלסא המיפר בגסלורו, ןת חסצונסות היגנוא בדמות.
הסלט רטורס זה מנויח לחדות תסןורטסת לדלרסו שב ד"ן מסבר עב טכנסקת היגנוא 
העקסף החופשס ליפרו Jane Austen, or The Secret of Style. לןמצעות נסתוח יגנונה שב 
ג'ססא ןויטא מרןה מסבר כס היגנוא העקסף החופשס, "שןויטא פחות ןו סותר המצסןה עלור 
הרומא הןנגבס", הון ןמנם, כפס שנהוג בתןרו, טכנסקה שב קסרול היספר ןב הדמות, ןך לה 
לעת הון גם הפגנה עקשנסת שב מרחק מסנסמבס ןך לבתס נסתא בגסשור לסנסהם.28 היספר מתקרל 
ככב סכובתו ןב המצסןות הפנסמסת שב הדמות מלבס בקרוי בתוכה, והדמות מתקרלת ככב 
הןפשר ןב עלודת היספר מלבס בסטוב בעצמה ןת ימכות המיפר: "היגנוא העקסף החופשס 
מעבה מופע וסרטוןוזס, כנגד כב היסכוססם, שב התמדתו שב היספר להסלדבותו מא הדמות, 
גדובה ככב שתהסה מסדת הןסנטסמסות שנוצרת לסנסהם ]...[ לןמצעות הצורה הפרדוקיבסת 
שב ןסנטסמסות ןסמפריונבסת, ]היגנוא העקסף החופשס[ מענסק בנו לעת ולעונה ןחת הא ןת 
חווססת החססם הפנסמססם שב דמות כפס שהסן עצמה חסה ןותם והא ןת החווסה שב ןותם חססם 

מסרוא, "ןגדת 'ןצב' ובקחסה", חחים באפו של הנצח, בעסב הערה 10, עמ' 270. בדסונסם לסקורתססם   .26
המדגסשסם ןת קרלתו שב גניסא ביספורת זרם התודעה רןו במשב מןמרסהם שב גובדלרג, שחר 

ושקד, בעסב הערה 4. 
מסרוא, שם, עמ' 269.  .27

 D.A. Miller, Jane Austen, or The Secret of Style, Princeton University Press, Princeton  .28
 2003, p. 58
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פנסמססם כפס שבעובם בן תוכב בחסותם".29 במרות ההלדב הנסכר לסא ןויטא בגניסא, הערותסו 
התסןורטסות שב מסבר לנוגע בדסנמסקת הִקרלה והמרחק הכרוכה לטכנסקה זו תקפות למסדה 
רלה גם ביספורסו המןוחרסם שב גניסא, שהיגנוא העקסף החופשס משמש להם, בצד טכנסקות 
נרטסלסות ןחרות, כדפוי נרטסלס סיודס. המשפט הספה והשוקט הפותח ןת "הִצדה" הון מפגא 
מולהק שב דסנמסקה זו — דסנמסקה שב ןסנטסמסות־תוך־הלדב — כפס שהסן מתגבמת ליגנונו 
שב גניסא: "לפעם הרןשונה לן נחום חגזר בןותו הלסת הספה, ןשר לקצה הרחול השוקטה, 
ברגבס יסלה ןחת טפסבה, שבפרקסם הסן עובה עב בלו והון חוזר ושוכחה מסד" )עמ' 135(. 
וכשןנו פוגשסם לתחסבת "לטרם" לןפרת, ןורסןב ןפרת, לעודו מקלב ןת הלשורה הטבפונסת, 
"שסמסם ןחדסם בפנס זה חסכה ןבסה לקדחת כב־כך מרּולה וןחר־כך חדב פתןום בחכות 
ןבסה, משום שחשל לבלו ומצן, שלןמת — ןחת הסן בו" )עמ' 211( — מויסף המיפר ומעסר 
כס ןורסןב "שכח פתןום, שןחת הסן בו. משב, כןסבו בן חזר ממחשלתו, נטרד ומסהר ןב 
השפופרת" )שם(. דומה כס ןת הִשכחה המוזרה, המודעת־במחצה לבלד, התוקפת ןת נחום חגזר 
וןת ןורסןב ןפרת מסד לתחסבת היספורסם, נסתא בהלסא בן רק כתחלובה יפרותסת שמטרתה 
ִןפסוא רןשונס שב הדמוסות ומצלא הנפשס ןבן, בן פחות מכך, גם כןמצעס בִןפסוא היגנוא. 
למסבסם ןחרות, בפחות ל"הִצדה" ול"לטרם" ןנו מולןסם ןב היספור לןמצעות פרפורמני 
ןסרונס וסרטוןוזס שמעבה היספר הגניסנס, המדגסש ןת ההלדב הרטורס לסא מושןסו בלסנו, לסא 
השוכחסם בלסא מס שןסנו שוכח ןת הִשכחה וןף לקס למנגנונסה; פרפורמני וסרטוןוזס שלו 

היגנוא, למופגא וכמעט לגנדרנות, מכונא ןת עצמו ןב מוב דמוסותסו. 
וןמנם, עב הסלט זה ליגנונו שב גניסא נסתא בבמוד רלות, במרלה ההפתעה — לוודןס 
במרלה הפתעתו שב מס שמורגב למספוסס הזרמסם וההשפעות המקולבסם להסיטורסוגרפסה שב 
היפרות העלרסת — דווקן מןותה דמות מופת שב הרסןבסזם שב המןה התשע עשרה, ג'ססא 
ןויטא, ןו, בפחות, מג'ססא ןויטא כפס שהסן משורטטת לחסלורו שב מסבר. הדסוא היגנונס שב 
מסבר נשעא, לסא הסתר, עב ןלחנה פשוטה ןך מיקרנת במדס: גסלורה שדומה בג'ססא ןויטא ןסנה 
סכובה בהופסע לרומא שב ג'ססא ןויטא. לידר החלרתס שןויטא מתןרת, הנשבט עב סדס הצסווס 
בהסנשן, ןסא מקום, לסא כב הנשסם הצעסרות הנשוןות לןושר, במס שמוצןת עצמה מחוץ 
בתחומו שב צסווס זה: בןשה רווקה, בן צעסרה, מצבסחה ועצמןסת, שהסן גם יופרת מוכשרת. 
הרסןבסזם חיר הפשרות שב סצסרתה שב ןויטא ומויכמות הז'ןנר שב עבסבת הנסשוןסא ןסנם 
מןפשרסם בלת־דמותה שבה־עצמה ססצוג כדמות יפרותסת.30 למהבך פרשנס מתוחכם ומיוגנא 
בהפבסן לפנס עצמו מרןה מסבר כס מה שמפצה עב תת־ססצוגסות זו, כבומר עב כך שג'ססא 
ןויטא עצמה ןסנה סכובה בקלב לסטוס לרומא כןסשסות, כ־personality, הון היגנוא הןבגנטס, 
 Austen Style — "הגנדרנס, הנוצץ, האימפרסונלי שב ןויטא, מה שמסבר מכנה "ןויטא יטססב
ל־S רלתס. הכחשת הפריונבסות הסן היוד שב היגנוא ןצב ןויטא, וזה מקור המתח הןסרונס, 
החוצה ןת סצסרתה כובה, לסא הןסמפריונבסות המיוגננת שב היספר בלסא הפרטסקוברסות 

הפריונבסת והיגנוא הפגום מעט שב דמוסותסה.31 

שם, עמ' 59–60.  .29

שם, עמ' 29-28.  .30
רןו במשב שם, עמ' 43-42.   .31
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כמולא, המקרה שב גניסא שונה מןוד מזה שב ןויטא. דמות כמו ג'ססא ןויטא ןובס ןסנה 
סכובה בהופסע כגסלורה לרומא שב ןויטא, ןלב, כפס שמיפרת בנו "ןגדת גניסא", ןשר במרות 
"נזקסה" ו"עכלותסה" סש לה סותר מגרעסא שב ןמת, רק )ןו כמעט רק( לנס דמותו שב גניסא 
סכובסם בהופסע כגסלורסם ליספורסו שב גניסא: צעסרסם סהודסם רווקסם וןסנטבקטוןבסם, מסוירסם 
ורגסשסם, לעבס נטססה בתוגה ודחף בנדודסם.32 "יפר ןחד, גסלור ןחד", מכרסז זבמא שנסןור, 
מסדסדסו הקרולסם שב גניסא; "בדסדס סכוב הסה בהתחסב לשורה הרןשונה שב 'הִצדה' ובגמור 
לשורה הןחרונה שב 'ןצב' ובקרון בסצסרה זו 'יפר גניסא'",33 ופרסשמא, לרשסמה שנתפרימה 
עם מבןת שבושסם סום במותו שב גניסא, מתוודה כס "בן ןוכב כבב בצססר בס ןותו לתור 
יופר, שהסה סכוב בכתול גם ןת חסס ןחר".34 שסעורו וןף עצם הסתכנותו שב רושם זה — חרף 
הנןסלסות הלסקורתסת שלו, שלצדק סצן כנגדה מסרוא כלר בפנס כחמסשסם שנה — מצלסעסם 
עב העולדה הפשוטה שלסא גניסא בלסא גסלורסו נסכרת ללסרור קרלה רוחנסת ולסוגרפסת. ןם 
ןצב ןויטא נפערת תהום שב תת־ססצוגסות לסא היופרת בלסא דמוסותסה, ןצב גניסא, בן רק 
שמתןפשרת רמת ססצוגסות שבן הססתה זמסנה ביופרת כןויטא ןבן נסתא ןף בומר שיספורסו 

כמכבוב, בפחות לקרסןה שטחסת למסדת־מה, מססצרסם מרןסת עסא שב עודף ססצוגסות. 
עם זןת, כמו למקרה שב ןויטא — המתח לסא הןסמפריונבסות הנוצצת שב "ןויטא 
יטססב" בלסא הפריונבסות החלרתסת והפיסכובוגסת המוגדרת הסטל שב הדמוסות — גם ןצב 
גניסא נפער מעסא פער, מוחש ומהותס, לסא מה שמתןפשר ליגנוא בלסא מוגלבּות ןפשרוסותסהם 
שב גסלורס היספורסם. גניסא עצמו הסה ער כלר לשבל מוקדם לכתסלתו בהלחנה העקרונסת לסא 
מסשור היגנוא בלסא מסשור הדמוסות המסוצגות. למכתל שנשבח בסדסדו ןהרא שןוב נסלסבול 
לסובס 1900 מתווכח גניסא לא העשרסם וןחת עב ןודות יגנונו היוער בכןורה שב לרדסצ'ליקס 

ליספורו "מחנססם":

"ןגדת גניסא" הון הכסנוס המקולב ללסקורת בתפסיה הינטסמנטבסת שב סצסרתו שב גניסא,   .32
למיגרתה נקרןסם יספורסו כמיכת וסדוססם בסרססם־ןסשססם שב נפש הןמא העדסנה והמסוירת. 
עב פס תפסיה זו, ןרלע הנולבות הא בן סותר מןרלע ורסןצסות שב ןותו וסדוס רגשס ומשתפך, 
וןרלעת גסלורסהא הם במעשה גסלור ןחד לשסנוסס שם, גסלור שהון דסוקא עצמס שב מחלרו. תפסיה 
זו הבכה וקנתה בה ןחסזה לשדה היפרות בןחר מותו לטרם עת שב גניסא ל־1913, לגסב שבושסם 
ושבוש וןרלעה חודשסם; לתוך זמא קצר הסן הססתה במויכמה הדומסננטסת לשסח עב ןודותסו 
ועב ןודות סצסרתו והשפסעה עב ןופסה, יגנונה והתפתחותה שב לסקורת גניסא במשך עשרות 
שנסם. לידרה שב מןמרסם שנדפיו ברגב מבןת חמסשסם שנה במות גניסא, שהרןשוא להם נשן 
ןת הכותרת "ןגדת גניסא ונזקסה", חשף מסרוא ללסקורתסות ולשסטתסות ןת הנחותסה שב "ןגדת 
גניסא", נסתח ןת "עכלותסה" ונתא ןת הןות בשחרור השסח הלסקורתס מהשפעתה המגלסבה; ורןו 
לתוך חחים באפו של הנצח, בעסב הערה 10, עמ' 139-127. בתסןור הסיטורס מןסר עסנססם שב 
בסדתה וצמסחתה שב ה"ןגדה" לשנסם הרןשונות בןחר מותו שב גניסא רןו ןלנר הובצמא, "מצלתו 

שב גניסא", תמונה לנגד עיני, עם עולד, תב־ןלסל 2002, עמ' 133-93.
זבמא שנסןור, "ןסשסותו וכשרונו", לתוך רתוק )עורכת(, אורי ניסן גנסין, בעסב הערה 4, עמ' 52;   .33
נדפי ברןשונה לתוך ]לרנר )עורך([, הצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין, בעסב הערה 6, עמ' 110-100.

פרסשמא, "ן.נ. גניסא", בעסב הערה 6, עמ' 40.   .34
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ןתה מדלר עב מעשס־סדסו שב לרדסצליקס ליגנונו שב זה הןחרוא; כבומר: הוא מדלר 
מתוך היערה עד ןשר סקשה מןוד בהלסנו, וגם ןת דלרסך אתה ןסא ןנס מלסא. ]...[ ןסזה 
ַחןֹוי ןתה מוצן שם? שם, כבומר בגוף היפר, הכב לרור, הכב מולא, וןובס גם נקל 
בהלסא; ןפי לנפשו שב הִגלור מלוכה נורןה; ןלב זוהס הנקודה הנפבןה, שמרתקת ןותנו 

ןב היפר לןותא שבשבןות־הקימסם, שמרגסשסם ןנחנו לנפשותסנו מדס קרןנו לו.35

ןת התולנה היגנונסת העקרונסת שהון מחבץ מתוך קרסןתו ליספורס לרדסצ'ליקס — ההלחנה 
פקט המסוצג בלסא  לסא יערות הנפש שב הדמוסות בלסא הסעדר היערה ליגנוא, כבומר לסא הןל
פקט שב היגנוא — ןסמץ גניסא ושכבב, ןנס מלקש בטעוא, לסצסרתו־שבו. כמו ןצב ןויטא,  הןל
היגנוא שב גניסא הון מעסא פסצוס עב משהו שבן מתןפשר בגסלורסו שב גניסא ןו בגניסא עצמו. 

וגם ענססא זה קשור, כמולא, למזג הןווסר. 
למכתלסו מזכסר גניסא פעמסם ןחדות, עב פס רול להקשר שבסבס, ןת "מצל הןווסר" 
וןת הצורך לןווסר ןחר. לןחד מהמכתלסם הרלסם שלהם הון מתכנא ןת ניסעתו בבונדוא 
הון מלקש ממכרו פבזר "כתול בס עב 'הןוסר' לבונדוא )לושה ביּפר: ןנס נחנק, חובה ןנס 
לזמא הןחרוא(", ומויסף מסד: "והסה לרסן, פבזרקה, ושמח, גם ןנס רוצה בהסות כך".36 מןרץ־

סשרןב, שלה שהה לסא יתסו 1907 בןלסל 1908, הון מדווח בלנס משפחתו שהסה עבסו בעזול 
ןת פתח תקוה ובעבות בסרושבסם משום שהתחסב בהרגסש בן לטול והומבץ בו, עב פס הנוהג 
הרפוןס המקולב לןותה תקופה, "בהחבסף ןת הןוסר" )"זןת הסן לכןא", הון כותל, "התרופה 
הרןשונה שהרופןסם מסעצסם"(.37 למכתל ניער ומרוגש בןחססנסתו הןהולה חוה דרוסא, כנרןה 
לעקלות מפגש שלו חשפה לפנסו ןת תוגת נפשה, ממחסז גניסא דסןבוג פנסמס שלו הון מןשסם 
ֵשם לזה ובן ןחר ]...[  ןת עצמו להשפעה רעה עב קרולתו הצעסרה: "חססנו, שןתה, ןתה, הןל
ןכבת גם ןת נפשה, כחבודה זו, הןוכבת ללרזב. ולמה? למה? הבן רק לנשמת הרוח, שןתה 
נושם ןצבה, רק לנשסמה שןתה נושם...".38 ןסא פבן ןפון שמטןפורסקה זו ןומצה גם לסדס 
מלקרסו ומוקסרסו שב גניסא ללוןם בתןר ןת דמותו וססיורסו שב היופר הצעסר: "גניסא עושה 
רושם כןדם טולע המתןמץ בשןוף ןווסר לשלסב בהשתסק ןת המחנק המבפף ןת חזהו", כותל 
שבמה צמח ל־1918; הון נדמה כמס ש"נחנק למשעוב החססם מחויר ןווסר בנשסמה ומכןל 

בל", מתןרו לרגסשות חססם לןר כשלעסם שנה מןוחר סותר.39

ןורס נסיא גניסא, כתבים, כרך ג: איגרות, לערסכת שכנן נשקי, יפרסת פועבסם, הוצןת הקסלוץ   .35
הןרצס השומר הצעסר, מרחלסה 1946, ןסגרת 5, עמ' 18-17; ההדגשות למקור. 

שם, ןסגרת 22, עמ' 47.  .36
שם, ןסגרת 112, עמ' 145-144.  .37

פקטסלס דומה ומצמרר בן פחות מולן למכתלו  שם, ןסגרת 138, עמ' 162. תסןור פסגורטסלס־ןל  .38
שב גניסא בשמעוא לסכוליקס לדצמלר 1911, שלו הון מיפר עב הרגשת המוות הקרל התוקפת 
בחוש  ןותו בעתסם: "ןח, כמה הרגשה זו מצסקה לסמסם הןחרונסם! סש, שןותו 'לחור' נושם בך 

ןת נשסמתו סשר ןב הפנסם" )שם, ןסגרת 143, עמ' 167; ההדגשה למקור(. 
שבמה צמח, "ןורס נסיא גניסא", לתוך רתוק )עורכת(, אורי ניסן גנסין, בעסב הערה 4, עמ' 73;   .39
נדפי ברןשונה לתוך השילוח, בה, תרע"ח–תרע"ט, עמ' 336-325. חססם לןר, מזיכרונותיה של 

תולעת ספרים: מסעות בעקבות סופרים וספרים, עם עולד, תב־ןלסל 2011, עמ' 328. 
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ןך מה לסא הנשסמה בכתסלה, לסא הןווסר ביפרות? כסצד נסתא לכבב בכתול — וכסצד 
רןוס בכתול — כשקשה כב כך בנשום? זסקה זו לסא נשסמה בכתסלה עובה למפורש למכתל 
בסעקל פסכמא מפלרוןר 1910, ןחד המופעסם המיקרנסם שב מטןפורסקת הנשסמה והןווסר 
לכתלסו שב גניסא. למכתל זה, שנשבח מפוצ'פ למהבך ןחת מןותא שהסות קצרות ללסת הורסו 
בצורך מנוחה והחבמה, שגניסא ִהרלה להא לתקופה זו שב חססו, הון מתןר ןת מצלו ומעשסו 
לןותם סמסם: "חובם ומפיסק וחובם ומפיסק — ממש כמו שןנס כותל ומפיסק וכותל ומפיסק; 
ןסנס סודע מה חיר: כשרונות וסכובת ןו ןוסר בנשסמה".40 קשה כמולא בומר לרצסנות עב גניסא 
שב 1910, מס שחתום עב יספורסם כמו "הִצדה" ו"לסנותססם" ורק זמא קצר בפנס כא השבסם ןת 
הוצןתם בןור שב "לגנסם" ו"לטרם", שהון חיר כסשרונות ןו סכובת; ןלב להחבט נסתא בומר 
שמחיור לןווסר בנשסמה — המוצג כןא כגורם ןפשרס בשסתוק מחשלתס וסצסרתס — הון ןחת 
הפסגורות המועדפות עב גניסא בהמשגת מצוקותסו־שבו ןו ןבה שב גסלורסו. ןכא, התסןור 
המולן למכתל בפסכמא הובם מןוד גם ןת נחום חגזר, ןורסןב ןפרת ןו ןפרסם מרגבסת. ןך 
מקוטעּות זו — "חובם ומפיסק וחובם ומפיסק", "כותל ומפיסק וכותל ומפיסק" — והמחיור 
לןווסר בנשסמה ןסנם לןסם בסדס לסטוס לכתסלתו, כבומר בסגנונו, שב גניסא, ולוודןס בן 
ד שב היגנוא, שןפשר בכנותו, לעקלות מסבר וןויטא גם סחד, "גניסא יטססב": היספר  לַמילּ
הןסמפריונבס, לגוף שבסשס, המלדסב עצמו מא הדמוסות וכתול למשפטסם ןבגנטססם ורהוטסם, 
מתונסם ומןוזנסם — ולןורך נשסמה. הדוגמן המולהקת הסן יספורו שב חגזר, מלקר היפרות 
הכושב שןכא כותל ומפיסק וכותל ומפיסק עד שןסנו מצבסח בכתול כבב — ןך נמיר בנו 
לפרוזה רהוטה, שוטפת ומבוטשת.41 גם כןשר היספור הגניסנס מתןר תחושות שב לבלוב, 
מחנק, עצלנות ןו נוסרוטסות, היגנוא הגניסנס נותר מרוחק מכב ןבה, נושם למתכונת ןחרת. 
ןמנם עב רקע היגנוא השוטף, הנושם למתסנות, מולןסם בפנסנו בעתסם, לעסקר ליספורסם 
המןוחרסם, מונובוגסם חסצונססם ופנסמססם וקטעס זרם תודעה המןופססנסם לקסטוע ולחזרתסות 
עודפת, וןפסבו לחויר קוהרנטסות ולדסי־ןורססנטצסה, ןלב ןבה רק מדגסשסם ןת חזרתו שב 

היספר פעם ןחר פעם ןב עמדת המוצן שבו — הקצל הרגוע והנשסמה הןרוכה. 
הןווסר, כפס שצססנתס לחבק הרןשוא שב מןמר זה, הון משהו שקב בקלב כמולא מןבסו 
ןו כנתוא מןבסו, ורולנו, רול הזמא, ןכא מקלבסם ןותו ככזה. ןובם, כןמור, בן כובם סכובסם 
בהתססחי ןב הןווסר כך, לוודןס בן מס שמתקשה בנשום, מס שיולב ממחיור לןווסר. מחבת 
הבל הקשה שב גניסא, שמצלה הבך והחמסר לשנותסו הןחרונות, גרמה בו מא היתם קשסס נשסמה 

גניסא, איגרות, בעסב הערה 35, ןסגרת 130, עמ' 157-156.  .40
הנה, בדוגמן, משפט מתוך הפרק השבסשס שב היספור, שלו חגזר מניה בחזור בעלודת הכתסלה   .41
שנזנחה מכלר: "במחרת הסום ההון השכסם בקום ממסטתו, וזכר ןת מחלרותסו, ורספרפו למוחו 
הןותסות העקומות והמזּונלות, והתחסב מהבך לחדר ןנה וןנה עת רלה, והסה מלבלב בפס שעה 
ןת המחשלה, ןשר לסצלצה למוחו פעמסם ןחדות ונסיתה בטפב למדסנת הסם ולחבומות עב דלר 
יסום מןמרסו, והסה מניה בנער קצת ןת המועקה החבודה, ןשר הסתה כפעם לפעם מתחסבה 
בהכלסד עב בלו ובבחוץ ןותו" )עמ' 155(. משפט מדוסק ומיוגנא זה, שלו עצמו ןסא שום דלר 
עקום, מזונל, מלובלב ןו חבוד, ממחסש הסטל ןת הפער שלסא התבלטוסותסו והסיויסו שב הגסלור 

הגניסנס בלסא היגנוא המתווך ןותא.
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מרולסם.42 וןכא, תעוקת הבל לכתלסו כרוכה פעמסם רלות לתחושה שב מחנק: "ובחסצת בלו 
גלרה עד במחנק", מתוןר חגזר ל"הִצדה" )עמ' 162(; "ובלס התחסב חרד ומרקד ונשסמתס קצרה 
פתןום" )עמ' 374(, מיפר ןפרסם גסלור "לגנסם"; וגניסא עצמו מתוודה, כזכור — "ןנס נחנק, 
חובה ןנס לזמא הןחרוא". מכןא, כמדומה, מתוך הרגשת החובס ומועקת הנשסמה, צומחת רגסשותו 
פקטסלס, למזג  הןטמויפרסת־נשסמתסת שב גניסא — רגסשות המוצןת ןת לסטוסה, למסא הספוך ןל
הןווסר שב היגנוא. ןם ערנּותו הלרומטרסת שב מריב ןצב פרויט נולעת מהתקפס הןיתמה 
שילב מהם )כמו מחלרו( מגסב צעסר, ןת הןסכות היגנונסת הססחודסת שב גניסא נסתא בססחי 
בןותה חווססת־קסום סיודסת שהון עצמו מתןר, הא למכתלסו והא ליספורסו, כמחנק ןו כמחיור 
לןווסר בנשסמה. היגנוא שב גניסא מתהווה כמעסא גסבום יפרותס מלרסק שב ןותו פתרוא רפוןס 

מוכר ושגור, כמעט קבסשןס: הצעה בהחבפת הןווסר, התניות לנשסמה ןחרת.
למיתה עב מזג הןווסר ןצב פרויט, שלה פתחנו ןת הקרסןה למזג הןווסר ןצב גניסא, 
מתןרת ידג'ווסק ןת הןווסר, לעקלות תסןורסות פיסכוןנבסטסות שב סחיס־ןולססקט, כסיוד שןנו 
מקססמסם עמו סחיס העלרה בן־ןדספבססם: ןסא בנו תשוקה בןווסר וןסא בנו שןספה בלעבות 
עבסו, ןלב הון שם לשלסבנו, ןדסש ונגסש וזמסא בשסמושנו; ןנחנו שוןפסם ןווסר, בוקחסם ממנו 
לדסוק ןת מה שןנחנו צרסכסם ופובטסם ןותו לחזרה.43 סחי זה בןווסר, מצססנת ידג'ווסק, קרול 
במצל שִוסנסקוט מתןר כ"ילסלה מחזסקה" — המונח שהון מצסע כדס בהמשסג ןת סחיס ההורה 
והתסנוק לשבל המוקדם שלו נושןת הןם ןת התסנוק לזרועותסה, והטספוב הִןמהס, ןם הון טול 
דסו, מיפק בתסנוק ןת התמסכה שהון זקוק בה מלבס שהון עצמו סהסה ער בכך.44 למולא רחל 
סותר, שידג'ווסק, כמדומה, מכוונת ןבסו, "ילסלה מחזסקה" הסן ילסלה התומכת לנו לןופא כזה 
שמןפשר בנו "בחשול עב משהו ןחר",45 ןו, למקרה שבנו — בהרגסש משהו ןחר. מזג הןווסר 
שב היגנוא ןצב גניסא מתגבה כילסלה מחזסקה מא היוג הזה — ילסלה שלזכות תמסכתה, לזכות 
נשסמתה, מןפשרת בנו בהמרסן ןב מעלר בלעסות הנשסמה. "גניסא יטססב", לרגע שִמְתרגבסם 
במתכונת הנשסמה שבו, לרגע שמתמירסם בזרסמתו הגבסת והןבגנטסת, פותח ןת הסצסרה שב 
גניסא בןפשרוסות ןפקטסלסות חדשות. ןת פתסחּותו שב היגנוא נוכב בהמחסש דווקן ןם נחזור 

בנקודת הןפי שבו, ברגע ןסּונו למעלדת הנשסמה שב היספור "לגנסם". 
כזכור, "לגנסם" הון מערכת יגורה מלחסנת היסרקובצסה שב הןווסר. תמונתו שב ןפרסם 
המכיה ןת פנסו למטפחת לעודו שרוע עב הדשן, וכך הון חוזר ונושם ןת הןווסר המהלסב 
שהון־עצמו פובט, הסן דסמוס רל־עוצמה במלנה היספור כובו כמערכת ןווסר יגורה שגסבומה 

עב מחבתו שב גניסא רןו במשב הובצמא, "מצלתו שב גניסא", בעסב הערה 32, עמ' 104-95.   .42
לרשסמת זסכרונות נוגעת בבל עב התקופה שלה התגוררו סחדסו לבונדוא מיפר ןשר לססבסא כס 
כלר ל־1907 חשף גניסא לפנסו ןת חובס בלו החבוש והמרשרש ומתןר כסצד בעתסם קרולות נפב 
סדסדו במשכל כשהון מתקשה בנשום, קודח וגונח, וןף עב פס כא מצסת פפסרויות לזו ןחר זו 
ומעשנא לשרשרת: "שנססם־שבושה סמסם הסה מתגובב מצד בצד קודח כובו, נןנח לחשןס ומעשא 
לבס הרף" )ןשר לססבסא, "ןורס־נסיא גניסא: שלרס זסכרונות", ברנר בלונדון: סיפור־זיכרון, לערסכת 

מנחם פרס, היפרסה הקטנה, הקסלוץ המןוחד / יפרס יסמא קרסןה, תב־ןלסל 2006, עמ' 86(. 
ידג'ווסק, ”The Weather in Proust“, בעסב הערה 2, עמ' 11-10.   .43

 D.W. Winnicott, “The Theory of the Parent-Infant Relationship”, The Maturational רןו במשב  .44
 Processes and the Facilitating Environment, Hogarth, London 1965, pp. 37-55

ידג'ווסק, ”The Weather in Proust“, בעסב הערה 2, עמ' 12, 27.  .45
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המולהק הון ןותו רגע דרמטס שלו הקורןסם והקורןות מגבסם שהם, ןפרסם וןרכסחוטם 
נושמסם סחד ןת ןותו ןווסר מזוהם. ןכזרסותה שב הפוןנטה שב "לגנסם" נעוצה לדרך שלה 
הסן מכרסחה ןת קורןסו וקורןותסו שב היספור בהסות חבק מא המערכת הזןת, מא היסרקובצסה 
הזןת, וחושפת לפנסהם ןת יגסרותה, כבומר ןת המלוס היתום שב המחנק. בעומת זןת, 
היגנוא הןופססנס בןרלע הנולבות מססצר ןת הטקיט כמערכת פתוחה שב ןווסר, מערכת שסש 
לה זרסמה ותחבופה שב ןווסר, שהיגנוא נויק לה ןב מעב במחנק שב העובם. ןב מוב חויר 
פקט שב היגנוא מורגש כמו משל מרענא, כמו נשסמה ברווחה,  המוצן שב זסהום הןווסר, הןל

כמו סצסןה בןווסר הפתוח.46
היגנוא הגניסנס מתהווה ןפון כמעסא מסשור ןו מצע ןוורסרס שב נשסמה ןרוכה, 
פקטסם שבסבססם, שמקורם לתבסשות, לחויר ןווסר בנשסמה ולמצוקות  מתונה ומתמשכת, שןל
ןקזסיטנצסןבסות וןחרות, ןמנם מתממשסם עבסו, ןך הון ןסנו מצומצם בממדסהם. למונחסהם 
שב דבז וגוןטרס, המשפט הןופססנס ב"גניסא יטססב" הון la ligne de fuite שב סצסרתו: קו 
פקטסלסת הממרסןה מעלר במלוס היתום שב המערכת היגורה  מסבוט ןו מגוז, קו שב תנועה ןל
והמכוונת בןסזה ןופק מדומססא; קו שחוצה ןת סצסרתו שב גניסא, שנשזר בןורכה, שנושן ןת 
הקורן ןו הקורןת לתנועה תומכת, מעריבת, שמןפשרת בהרגסש משהו ןחר, בנשום ןחרת. 
"ןנו בן שוןבסם 'מה זה ןומר'", הצהסרו כסדוע דבז וגוןטרס, "ןבן 'ןסך זה פועב'".47 ןך הקו 
שמותח המשפט הגניסנס מתווה תשולה בשןבה פשוטה סותר, מוחשת ומססדסת סותר, שןפשר 
בשןוב עב היפרות לכבב ועב היפרות שב גניסא כשןנו שלסם בקרון לה כסום, למבןת מןה 
שנה במותו, לפרט: בן רק מה זה ןומר ובן לדסוק ןסך זה פועב — ןבן ןסך זה מורגש, ןסך 

זה נושם. ןו, לפשטות, מהו מזג הןווסר.

מערכות יגורות, כותלת ידג'ווסק, עב כבכבתא הקשסחה והתחומה ועב החזרתסות שהא מססצרות,   .46
הא מערכות ןדספבסות, למולא הרחל שב המסבה )ידג'ווסק, שם, עמ' 5-1(. וןמנם, ןם נדמה 
שהדסוא שבס ליגנונו שב גניסא לחבקו השנס שב המןמר הבך ובלש ןופס מתודובוגס וטרמסנובוגס 
פיסכוןנבסטס )במשב הלנת היגנוא כ"פסצוס" ןו כ"ילסלה מחזסקה"(, סש בהדגסש כס במרות 
מרןסת עסא זו, מזג הןווסר ןצב גניסא מכווא כב־כובו ןב מעלר בןופק המחשלה — וסותר מכך, 
ןב מעלר בןופק ההרגשה — שןפשר בכנותו "ןדספבס". מזג הןווסר שב היגנוא שוןף בחרוג 
מא המעגב היגור שב היסמפטום. סש בהלסנו בן כפתרוא ןו כלסטוס צורנס בלעסות ןו ביתסרות 
פקטסלס קןונטר־יסמפטומטס, כפתסחה שב המערכת  פיסכובוגסות ןו יוצסובוגסות ןבן כמומנט ןל
פקט. לנסגוד בהגסוא הקרסןה היסמפטומטסת, לנסגוד בעקרוא החזרה העסקשת  היגורה דרך רמת הןל
שב הטרןומה ולנסגוד בקסלעוא שב המבנכובסה, כןא הילסלה המחזסקה, שהסן מזגו שב היגנוא, 
מןפשרת, לפרפרןזה עב דלרסו שב וסנסקוט, בחשול, בכתול, בחבום, בעשות ובהרגסש משהו ןחר.
ןרסןבה ןזובןס ועדס ןופסר, "ןנו בן שוןבסם 'מה זה ןומר' ןבן 'ןסך זה פועב': הקדמה באלף   .47
 Gilles Deleuze and Félix מישרים", תיאוריה וביקורת, 17, 2000, עמ' 131-123; ורןו גם
 Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, trans. Robert Hurley, Mark Seem

and Helen R. Lane, Continuum, London 2004, p. 197


